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RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo central investigar a influência das características dos 

empregados, fornecedores e clientes sobre o grau de endividamento das empresas. O tema 

estrutura de capital com o emprego de variáveis estratégicas é relativamente recente e tem 

despertado o interesse de diversos pesquisadores como decorrência da importância da 

interação entre a estrutura de capital das empresas, suas decisões estratégicas e o seu 

relacionamento com os stakeholders não financeiros. A metodologia aplicada foi um estudo 

em painel de dados estático de efeitos fixos em uma amostra de 521 empresas de capital 

aberto do Reino Unido, abrangendo o período de 2005 a 2014. São realizados testes empíricos 

com oito subamostras estratificadas pelos segmentos de bens duráveis, bens não duráveis e 

outros segmentos de negócios, para analisar de forma independente as interações das 

empresas com os seus empregados, fornecedores e clientes. Também são testadas quatro 

proxies distintas para a mensuração do grau de endividamento de modo a tentar capturar 

eventuais variações de comportamento e testar a robustez das variáveis dependentes. Os 

resultados empíricos, de modo geral, corroboram a existência de correlação, com significância 

estatística, entre o grau de endividamento das empresas e as variáveis estratégicas que 

mensuram o seu inter-relacionamento com os empregados, fornecedores e clientes em nível 

setorial. Porém, considerando as limitações da amostra e as restrições do modelo 

econométrico aplicado, são relatados alguns resultados divergentes aos esperados e 

suportados pela literatura pertinente ao tema. De qualquer forma, são encontrados indícios de 

que as características dos seus empregados, fornecedores e clientes são variáveis explicativas 

relevantes da estrutura de capital das empresas, notadamente no segmento de bens duráveis 

para esta amostra e período analisado, e novos trabalhos são necessários para sua melhor 

compreensão.  

 

 

Palavras-chave: Estrutura de capital; Variáveis estratégicas; Stakeholders não financeiros; 

Grau de endividamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The research is aimed to investigate the influence of the employees, suppliers, and customers 

characteristics on the degree of indebtedness of the firms. The capital structure’s theme with 

the employment of strategic variables is relatively recent and has aroused the interest of 

several researchers as a result of the importance of the interaction between the firm’s capital 

structure, their strategic decisions and their non-financial stakeholders relationship. It is 

employed a fixed-effects static data panel model on sample of 521 publicly traded companies 

in the United Kingdom, covering the period 2005 to 2014. Empirical tests are performed with 

eight subsamples stratified by segments of durable goods, non-durable goods, and other 

business segments to independently analyze the interactions of firms with their employees, 

suppliers, and customers. Four different proxies are also tested for the measurement of the 

degree of indebtedness in order to try to capture possible variations in behavior and to test the 

robustness of the dependent variables. The empirical results, in general, corroborate the 

existence of correlation, with statistical significance, between the firms’ degree of 

indebtedness and the strategic variables that measure their relationship with employees, 

suppliers, and customers at the industrial level. However, considering the limitations of the 

sample and the constraints of the employed econometric model, some results that are reported 

diverge from those expected and supported by the pertinent literature. In any case, there are 

indications that its employees, suppliers, and customers characteristics are relevant 

explanatory variables of the firms’ capital structure, especially in the durable goods industry 

for this sample and period analyzed, and more works are needed for its best understanding. 

 

 

Keywords: Capital structure; strategic variables; non-financial stakeholders; Indebtedness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alavancagem financeira das empresas deveria variar aleatoriamente entre as empresas e 

entre os setores de atividade em sendo a política de endividamento completamente irrelevante, 

conforme postulado por Modigliani e Miller (1958), porém, isso não ocorre no mercado real e 

imperfeito (BREALEY; MYERS; ALLEN, 2013). Do ponto de vista puramente intuitivo, a 

priori, espera-se que as decisões de financiamento das sociedades empresariais sejam 

relevantes para a determinação de seu desempenho presente e futuro e, em consequência, para 

sua continuidade e maximização de valor.  

 

De acordo com Balakrishnan e Fox (1993) no mundo simplificado de Modigliani e Miller 

(1958) não há variação sistemática na estrutura de capital entre as empresas. Isso implica que 

os seus gestores devem ignorar a questões financeiras e empreender investimentos que 

maximizem os resultados e o valor da empresa. Portanto, violações das premissas desse 

modelo fornecem as bases para a noção de que existe uma estrutura de capital ótima que 

maximiza o valor total da empresa. 

 

Consulta realizada por Graham e Harvey (2001) junto aos gestores financeiros destaca que 

81% deles buscam um grau de endividamento ótimo para suas empresas de forma a garantir 

níveis de rating de crédito adequados, os quais influenciam diretamente o custo de capital. A 

constante busca pela melhor estrutura e menor custo de capital para o financiamento das 

atividades operacionais e à execução de novos investimentos tende a incrementar a 

alavancagem financeira das corporações, tanto pelo menor custo inicial do capital de 

terceiros, quanto pelos benefícios fiscais inerentes à dívida. Entretanto, há um limite ótimo, a 

partir do qual os custos de dificuldades financeiras podem anular tais vantagens do capital 

oneroso.  Tal premissa inerente à teoria do trade-off, porém, tem sido confirmada e às vezes 

refutada pelos resultados das diversas pesquisas empíricas. Com isso surgem novas teorias 

que procuram, mas também não conseguem explicar suficientemente tais fenômenos, como as 

teorias do pecking order e market timing. 

 

Trabalho de Graham e Leary (2011) realiza uma revisão das pesquisas empíricas sobre 

estrutura de capital, principalmente a partir de 2005, e conclui que elas conseguem explicar 

apenas uma parcela do comportamento observado na estrutura de capital. Também aponta 

algumas deficiências e aspectos a serem observados em novas pesquisas, tais como:  
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(i) variáveis importantes têm sido inadequadamente mensuradas;  

(ii) a disponibilidade de capital afeta a estrutura de capital das empresas;  

(iii) características relevantes dos contratos de financiamento têm sido negligenciadas;  

(iv) impactos no valor das empresas decorrentes da estrutura de capital parecem ser modestos 

sobre um amplo espectro de alavancagem;  

(v) estimativas da velocidade de ajuste da alavancagem estão enviesadas;  

(vi) a dinâmica da estrutura de capital não tem sido adequadamente considerada; e  

(vii) a influência da alavancagem sobre os stakeholders não financeiros é importante e, ainda 

muito pouco explorada.  

 

1.1 Problema de pesquisa e objetivos 

 

Considerando que, de acordo com Graham e Leary (2011), as pesquisas tradicionais sobre 

estrutura de capital se concentram no relacionamento entre a empresa e seus requerentes 

financeiros, sem considerar outros parceiros, e há poucos e recentes estudos que demonstram 

como a estrutura de capital pode afetar o inter-relacionamento entre a empresa e os 

stakeholders não financeiros, em particular, empregados, clientes e fornecedores, esta 

pesquisa visa responder ao seguinte problema: As características dos seus empregados, 

fornecedores e clientes são variáveis explicativas relevantes da estrutura de capital das 

empresas? 

 

O objetivo principal é estudar a interação das empresas com seus stakeholders não financeiros 

em nível setorial. A pesquisa busca investigar se a intensidade dos investimentos específicos 

de empregados, fornecedores e clientes, necessários à continuidade do inter-relacionamento, 

têm influência no grau de endividamento financeiro das empresas. Esta hipótese está baseada 

no trabalho de Titman (1984), o qual sugere que empresas com produtos específicos podem 

requerer dos seus clientes a execução de investimentos sujeitos à perda de valor em caso de 

falência. Assim, o menor grau de alavancagem age como um instrumento de 

comprometimento tácito com a preservação do equilíbrio financeiro e de indução ao 

desenvolvimento da parceria. Além disso, de acordo com Maksimovic e Titman (1991), os 

clientes normalmente não desejam negociar com empresas muito alavancadas, uma vez que 

estas tendem a relegar para o segundo plano a preocupação com a sua reputação. 
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É aplicado o modelo econométrico de painel de dados estático de efeitos fixos em oito 

subamostras denominados como: fornecedores; fornecedores de bens duráveis; fornecedores 

de bens não duráveis; fornecedores de outros segmentos de negócios ou outros (prestação de 

serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.); clientes; clientes de bens 

duráveis; clientes de bens não duráveis e clientes de outros segmentos de negócios ou outros 

(prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.). As subamostras são 

derivadas de uma amostra total com 521 empresas de capital aberto do Reino Unido, extraídas 

da base de dados da Compustat, em um período de 10 anos, de 2005 a 2014.  

 

Para a consecução dos objetivos pretendidos nesta tese, são testadas as seguintes hipóteses:  

 

H1: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus fornecedores para 

atender as necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de 

endividamento. Para testar esta hipótese é desenvolvida uma variável estratégica que busca 

medir a intensidade dos gastos com pesquisa e desenvolvimento de todos os fornecedores da 

empresa. É esperada uma relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de 

inter-relacionamento com os seus fornecedores mensurado por esta proxy. 

 

H2: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus clientes para atender as 

necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de endividamento. Para 

testar esta hipótese é desenvolvida uma variável estratégica que busca medir a intensidade dos 

gastos com pesquisa e desenvolvimento de todos os clientes da empresa. É esperada uma 

relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de inter-relacionamento com os 

seus clientes mensurado por esta proxy. 

 

H3: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus empregados para atender 

as necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de endividamento. Para 

testar esta hipótese é desenvolvida uma variável estratégica que busca medir a intensidade dos 

gastos com pesquisa e desenvolvimento dos empregados da empresa. É esperada uma relação 

negativa entre o endividamento da empresa e o grau de especialização dos seus empregados, 

pois o maior nível de especialização torna mais custoso a troca de emprego. 

 

H4: O maior grau de verticalização leva a empresa a adotar um maior grau de endividamento 

e, em consequência, reduz a influência das variáveis que mensuram o inter-relacionamento 
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com empregados, fornecedores e clientes sobre o grau de endividamento da empresa, uma vez 

que é um instrumento para contornar problemas com os parceiros comerciais. Para testar esta 

hipótese é desenvolvida uma variável estratégica que busca medir o grau de verticalização da 

empresa. É esperada uma relação positiva entre o endividamento da empresa e o grau de 

verticalização e a redução da significância estatística e econômica das proxies de interação 

com seus stakeholders não financeiros. 

 

H5: A empresa com maior especificidade de produtos (singularidade) adota um menor grau 

de endividamento. Para testar esta hipótese é desenvolvida uma variável estratégica que busca 

medir o grau de singularidade dos produtos da empresa. É esperada uma relação negativa 

entre o endividamento da empresa e o grau de especificidade dos seus produtos, pois 

conforme Titman (1984) são empresas que podem potencialmente impor altos custos aos seus 

stakeholders em um evento de liquidação. 

 

Os resultados obtidos em pesquisas empíricas com amostras do mercado norte-americano 

demonstram que as empresas tendem a manter um baixo grau de alavancagem financeira 

como mecanismo para firmar um compromisso tácito com seus empregados, fornecedores e 

clientes, de forma a sinalizar maior segurança e incentiva-los à realização dos investimentos 

específicos necessários à continuidade e desenvolvimento das parcerias (TITMAN; 

WESSELS, 1988; KALE; SHAHRUR, 2007; BANERJEE; DASGUPTA; KIM, 2008). 

 

1.2 Justificativa e contribuição da tese 

 

Esta pesquisa busca produzir uma pequena contribuição à ampliação do conhecimento do 

comportamento e dos reflexos da alavancagem financeira das corporações em relação a três 

importantes stakeholders não financeiros, seus fornecedores e empregados e os seus clientes, 

uma vez que ainda há muitos poucos estudos que abordam este aspecto, conforme Graham e 

Leary (2011). A contribuição da pesquisa está relacionada à aplicação de modelagem com 

variáveis estratégicas desenvolvidas a partir das informações setoriais da Matriz Insumo-

Produto ainda pouco utilizadas para a análise do inter-relacionamento das empresas com seus 

empregados, fornecedores e clientes, e em testá-las em subamostras de empresas de capital 

aberto do Reino Unido representativas dos segmentos de negócios de bens duráveis, bens não 

duráveis e de prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, de forma a 

analisar seus resultados por segmentos de atividades. 
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A Matriz de Insumo-Produto deriva da Tabela de Recursos e Usos (TRU), a qual fornece um 

quadro do fluxo de produtos e serviços da economia em um determinado ano, identificando a 

demanda intermediária e final dos produtos. Trata-se de uma matriz de coeficientes técnicos 

diretos que demonstra o quanto cada segmento de atividade econômica necessita consumir 

das demais atividades para que possa produzir uma unidade monetária adicional. 

 

O trabalho se justifica pela importância da evolução na compreensão dos determinantes da 

estrutura de capital das empresas e sua generalização para diferentes mercados ao redor do 

planeta. Embora muitos trabalhos tenham sido realizados ao longo de várias décadas, ainda há 

muitas questões a serem respondidas visando uma melhor compreensão desse processo e a 

resolução de controvérsias entre os diversos pesquisadores. 

 

Mais especificamente, trabalhos abordando variáveis estratégicas ainda carecem de um maior 

grau de compreensão teórico e empírico, tendo em vista a complexidade no desenvolvimento 

de proxies eficazes em mensurar os determinados efeitos específicos desejados. Esta tese 

focará em variáveis relacionadas aos stakeholders não financeiros, muito pouco exploradas 

até o momento, utilizando amostra de empresas do Reino Unido para verificar se os resultados 

são semelhantes aos encontrados para o mercado norte-americano. 

 

1.3 Limitações e restrições da pesquisa 

 

As conclusões do estudo estão sujeitas às restrições quanto à adequação e tamanho da 

amostra; utilização de variáveis estratégicas pouco exploradas e de formatação complexa; 

mensuração das interações em nível setorial; e o emprego de modelagem econométrica de 

painel de dados estático de efeitos fixos. 

 

1.4 Estrutura da tese 

 

O trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro, relativo à introdução e o 

quinto, às conclusões. O segundo capítulo contém a fundamentação teórica através de uma 

revisão bibliográfica abordando as teorias tradicionais do trade-off, agência, pecking order e 

market timing e, os modelos baseados em estratégias corporativas, com foco na influência da 

dívida nas interações com os stakeholders não financeiros. O terceiro capítulo descreve os 
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procedimentos metodológicos, a base de dados e amostras utilizadas nas regressões em painel 

de dados, bem como os testes estatísticos aplicados e a construção das variáveis testadas. 

Finalmente, no quarto capítulo são apresentados os dados tabulados e a análise dos resultados 

da pesquisa empírica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os estudos da estrutura de capital foram iniciados há mais de seis décadas tendo como um dos 

pioneiros Durand (1952, 1959), cujos trabalhos corroboram a existência de uma estrutura de 

capital ótima, mediante a combinação entre capital próprio e capital de terceiros, o que 

maximiza o valor da empresa. Essa linha de pesquisa, conhecida como corrente 

tradicionalista, argumenta ainda que se a dívida for muito elevada, a empresa poderá ter 

dificuldades financeiras para honrar seus compromissos e vir a tornar-se insolvente. Daí a 

necessidade do adequado balanceamento da estrutura de capital. 

 

Porém, o grande desenvolvimento das pesquisas específicas sobre estrutura de capital foi 

desencadeado a partir dos artigos seminais de Modigliani e Miller (1958, 1963), cujas 

proposições indicam que, sob o pressuposto da ausência de imperfeições de mercado, o valor 

real de uma empresa independe da sua estrutura de capital à medida que a taxa esperada de 

retorno dos acionistas aumenta proporcionalmente à alavancagem financeira em face do 

incremento do grau de risco. Também afirmam que considerando os benefícios fiscais gerados 

pelos impostos, as empresas devem operar integralmente com capital de terceiros. Miller 

(1977) realiza uma pesquisa mais acurada sobre os reflexos dos benefícios fiscais do imposto 

de renda das empresas, acionistas e credores. 

 

Desse debate surge a teoria do trade-off, que busca o balanceamento entre os benefícios e os 

custos da alavancagem financeira (ou, teoria do equilíbrio). Quando se analisa em conjunto 

com os custos de agência, o modelo especifica que a estrutura ótima de capital é obtida 

através do equilíbrio entre os custos de dificuldades financeiras e o benefício fiscal oriundo 

dos custos da dívida. De acordo com Bessler, Drobetz e Kazemieh (2011) a teoria do trade-off 

é estudada em duas versões: a versão estática (static trade-off), usando técnicas econométricas 

de corte transversal, foca na decisão de endividamento em um único período e não contém a 

noção de ajuste gradual a um nível de endividamento alvo, e a versão dinâmica (dynamic 

trade-off), que considera múltiplos períodos e o frequente rebalanceamento da dívida em 

direção ao nível alvo, usando técnicas econométricas de análise longitudinal. 

 

Outra abordagem oposta é realizada por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) que 

desenvolvem a teoria do pecking order. A teoria sugere que os custos de seleção adversa das 

emissões de ações e/ou títulos de dívidas são tão relevantes que suplantam os seus benefícios 
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para as empresas, não havendo um ponto ótimo para a estrutura de capital. O modelo postula 

que há uma hierarquia das fontes de financiamento pela qual as empresas privilegiam o uso de 

recursos internos (folga financeira), depois realizam a emissão de títulos representativos de 

dívidas, títulos híbridos e, somente, buscam a emissão de ações como última alternativa.  

 

De acordo com Graham e Leary (2011), cujo trabalho faz uma revisão das pesquisas 

empíricas sobre estrutura de capital, a maior parte dos estudos está focada em testar as 

implicações dessas duas visões tradicionais (trade-off e pecking order). Empiricamente, essas 

teorias têm experimentado sucessos em explicar alguns padrões gerais observados, mas ainda 

persistem muitos desafios, pois nenhuma delas consegue explicar diversas heterogeneidades 

observadas nas estruturas de capital das empresas. 

 

Graham e Leary (2011) também destacam que a aplicação de novos testes voltados à 

comparação das teorias do trade-off versus pecking order tendem a trazer pouca contribuição 

adicional à discussão do tema.  Qualquer decisão que uma empresa adote pode ser vista como 

um trade-off entre custos e benefícios, assim, uma ampla interpretação da teoria do trade-off 

pode, então, ser impossível de ser rejeitada. Na opinião dos autores, a real questão é detectar 

quais forças econômicas são mais importantes para as escolhas de estrutura de capital. Além 

disso, ainda não há, e talvez não seja possível desenvolver uma única teoria que possa ser 

generalizada. Por exemplo, a teoria do pecking order não foi concebida como uma teoria geral 

para explicar a estrutura de capital de todas as empresas, em todos os cenários; em vez disso, 

está voltada para empresas maduras com poucas oportunidades de crescimento. Mais 

recentemente, ambas as teorias têm sido tratadas como teorias complementares e não 

concorrentes. 

 

Ao longo dos anos, além das tradicionais teorias do trade-off e pecking order, outras teorias 

procuram explicar o comportamento das empresas na gestão da sua estrutura de capital, sendo 

as mais conhecidas: Agency Theory, proposta por Jensen e Meckling (1976) e Market Timing, 

proposta por Baker e Wurgler (2002). Em sua pesquisa Flannery e Rangan (2006) 

argumentam que as teorias da hierarquia das fontes (pecking order) e do momento de 

mercado (market timing) implicam que os gestores não atribuem relevância ao efeito da 

alavancagem financeira sobre o valor de mercado das empresas. Por sua vez, a teoria de 

agência está associada à teoria do trade-off, à medida que o grau de endividamento ótimo 

também deve levar em consideração os reflexos decorrentes dos custos inerentes aos conflitos 
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de interesses entre os diversos agentes do mercado. Essa associação entre a teoria do trade-off 

e teoria de agência também é adotada por Frank e Goyal (2009), entre outros. 

 

Brealey, Myers e Allen (2013) destacam que as diversas pesquisas empíricas têm a finalidade 

de obter evidências a cerca de como a estrutura de capital é definida pelas empresas não 

financeiras e, muito embora tenham surgido diferentes correntes teóricas, ainda não há uma 

teoria capaz de explicar de modo efetivo as decisões de financiamento das empresas.  

 

Adicionalmente, Frank e Goyal (2008) afirmam que a literatura empírica suporta certo 

número de generalizações que parecem ser robustas e particularmente importantes para a 

compreensão do nível de alavancagem financeira. Um modelo que incorpore tais variáveis 

seria o ideal, porém, além de tal modelo unificador não estar disponível, pior ainda, as versões 

padrão dos modelos disponíveis se contradizem na explicação de algumas variáveis 

conhecidas.  

 

Neste contexto, há uma linha de pesquisa, ainda pouco explorada, que trata de modelos 

baseados nas estratégias corporativas e suas interações com a estrutura de capital. Segundo 

Harris e Raviv (1991) esses modelos atuam em duas linhas específicas: a primeira, 

introduzida por Titman (1984), explora as relações entre as características dos produtos e 

insumos da empresa e a sua estrutura de capital, e a segunda, iniciada por Brander e Lewis 

(1986) e Maksimovic (1988), explora as relações entre a estratégia de competição da empresa 

no mercado de produtos e a sua estrutura de capital. O pressuposto é que a seleção da 

estrutura de capital das empresas passa a ser considerada como um instrumento estratégico na 

busca por vantagens competitivas nos seus mercados de atuação, ou, mais especificamente, as 

decisões de financiamento têm influência nas políticas estratégicas adotadas pelas empresas, 

pelos stakeholders não financeiros e pelos concorrentes, com reflexos sobre as decisões de 

produção e preço em mercados competitivos. 

 

2.1 Teoria do Trade-off 

 

A proposição I de Modigliani e Miller (1958) afirma que o valor de mercado da empresa 

independe da sua estrutura de capital. O valor da empresa é determinado pelos seus ativos 

reais, e não com base na proporção da dívida e do capital próprio emitida para amparar suas 

necessidades de recursos, cujo significado é a completa separação entre as decisões de 
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investimento e de financiamento. Entretanto, suas conclusões estão baseadas na premissa de 

um mercado perfeito, onde não há custos de transação, os agentes podem captar e emprestar 

recursos à taxa livre de risco, não existe custos de dificuldades financeiras e de falência, há 

disponibilidade de apenas dois instrumentos de financiamento (dívida à taxa livre de risco e 

capital próprio), todas as empresas possuem o mesmo grau de risco, não há impostos, os 

fluxos de caixa são considerados perpétuos, não há assimetria de informações, os gestores 

sempre agem para maximizar a riqueza dos acionistas e os fluxos de caixa não são 

influenciados pelas alterações na estrutura de capital. 

 

Brealey, Myers e Allen (2013) afirmam que a proposição I de Modigliani e Miller (MM) 

significa que a alavancagem aumenta o fluxo esperado dos lucros por ação, mas não o preço 

da ação, pois essa mudança no fluxo dos lucros esperados é integralmente compensada pela 

alteração na sua taxa de desconto em face do incremento do risco. Desse modo, a decisão de 

endividamento da empresa não afeta os seus resultados operacionais nem tampouco o valor 

total de mercado dos seus títulos e, portanto, também não afeta o retorno esperado dos seus 

ativos.  

 

Na proposição II de Modigliani e Miller (1958), a taxa esperada de remuneração do capital 

próprio de uma empresa alavancada aumenta em proporção ao índice de dívida por capital 

próprio, calculado a valores de mercado. A velocidade de crescimento depende do diferencial 

entre a taxa de retorno esperada de uma carteira formada por todos os títulos emitidos pela 

empresa e o retorno esperado da dívida. Qualquer aumento da remuneração esperada é 

compensado por um aumento do risco e, portanto, da taxa de retorno exigida pelos acionistas. 

 

De acordo com Brealey, Myers e Allen (2013) os tradicionalistas se contrapõem afirmando 

que uma alavancagem financeira moderada pode aumentar o retorno esperado das ações, pois 

o custo médio ponderado de capital (CMPC), ou weighted average cost of capital (WACC) 

começa a diminuir à medida do crescimento da dívida, atinge o valor mínimo em um ponto 

intermediário do grau de endividamento, para, em seguida, se elevar. Os autores argumentam 

que as imperfeições de mercado tornam a alavancagem individual excessivamente 

dispendiosa, arriscada e inconveniente para os investidores. Isso cria uma clientela natural de 

investidores dispostos a pagar um prêmio pelas ações das empresas endividadas, cujo 

tamanho será determinado pelo volume da demanda. 
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Uma importante imperfeição de mercado diz respeito às questões tributárias. Assim, Miller 

(1977) realiza uma análise mais acurada em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e 

da pessoa física (acionistas e credores) e demonstra que a alavancagem financeira se reflete 

no valor da empresa quando o cálculo é realizado através do somatório do valor da empresa 

desalavancada e do valor do benefício fiscal da dívida, porém, considerando as três alíquotas 

de imposto de renda (da empresa, dos acionistas e dos credores). O modelo de Miller 

demonstra que: 

 

a) Ignorando-se todos os impostos, a equação é a mesma do modelo sem impostos proposto 

por MM; 

b) Considerando somente o imposto de renda da empresa, a equação é a mesma do modelo 

com impostos proposto por MM; 

c) Se as alíquotas de imposto de renda dos acionistas e credores forem iguais, a equação 

considerará apenas a alíquota da empresa, ou seja, a equação é a mesma do modelo com 

impostos proposto por MM; 

d) Se os termos (1 – Tc).(1 – Ts) = (1 – TB), em que Tc é a alíquota de imposto de renda da 

empresa; Ts é a alíquota de imposto de renda dos acionistas e TB é a alíquota de imposto de 

renda dos credores, o benefício da alavancagem financeira é nulo; 

e) Se a alíquota de imposto de renda da empresa for maior que a alíquota de imposto de renda 

dos credores, e esta, por sua vez, for maior que a alíquota de imposto de renda dos acionistas, 

situação geralmente verificada nas economias capitalistas, significa que a alavancagem 

financeira produz um ganho de valor para a empresa, porém em nível menor do que o 

anteriormente estabelecido quando se considera apenas a alíquota de imposto de renda da 

empresa. 

 

Outra imperfeição de mercado relevante está associada aos custos de dificuldades financeiras, 

pois o gradual crescimento do endividamento promove o aumento desses custos. Brealey, 

Myers e Allen (2013) destacam que a teoria do trade-off  pressupõe que as empresas 

procurem atingir uma dada estrutura de capital que maximize o seu valor, o que significa que 

a empresa deve aumentar o endividamento até que o valor presente dos benefícios fiscais seja 

compensado, na margem, pelo aumento do valor presente dos custos das dificuldades 

financeiras, representados por: 

 

a) custos de falência diretos: legais e administrativos; 
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b) custos de falência indiretos: refletem as dificuldades de gestão por processo de liquidação 

ou reorganização;  

c) outros custos das dificuldades financeiras: problemas operacionais decorrentes de restrições 

de clientes, fornecedores e funcionários em face da perda de credibilidade; perda de 

competitividade; decisões operacionais e de investimento equivocadas e aumento dos custos 

de formalização, monitoramento e execução dos contratos de endividamento (custos de 

agência) decorrentes dos conflitos de interesses entre os credores e os acionistas.  

 

Myers (1984) afirma que pela teoria do trade-off o benefício fiscal da empresa aumenta de 

acordo com o crescimento do seu endividamento e assim há um incremento no valor da 

empresa. Todavia, o progressivo aumento do endividamento se reflete no aumento dos custos 

de dificuldades financeiras, portanto, deve haver um acompanhamento da relação entre 

benefícios fiscais e custos de dificuldades financeiras de modo a atingir um ponto ótimo, ou o 

ponto que maximiza o valor da empresa. 

 

De acordo com Graham e Leary (2011) a teoria do trade-off sugere que as empresas 

selecionam suas estruturas de capital pelo balanceamento entre os benefícios das dívidas 

financeiras e os custos diretos e indiretos de dificuldades financeiras e destacam alguns 

estudos importantes que são consistentes com essa visão: Bradley, Jarrell e Kim (1984), 

Titman e Wessels (1988), Rajan e Zingales (1995) e  Fama e French (2002), além dos 

trabalhos de revisão de Harris e Raviv (1991) e Frank e Goyal (2009). 

 

Segundo Frank e Goyal (2008), mais recentemente, os pesquisadores têm focado no 

desenvolvimento da dinâmica estrutural de modelos de trade-off. Uma característica atrativa 

desses modelos é que eles tentam desenvolver uma estrutura unificada que pode abarcar 

simultaneamente muitos fatores, conforme trabalhos de Hennessy e Whited (2005), Leary e 

Roberts (2005) e Strebulaev (2007). Para Rasiah e Kim (2011) o grau de endividamento das 

empresas oscila em torno do seu nível ótimo em face das imperfeições do mercado que 

produzem custos para o seu ajuste (custos de transação). Desse modo, as empresas buscam o 

nível ótimo à medida que seus benefícios superem os custos relacionados a este ajuste 

(HOVAKIMIAN; LI, 2011).   

 

Bessler, Drobetz e Kazemieh (2011) também realçam que essa noção da dinâmica do trade-

off é suportada por diversos trabalhos empíricos, Hovakimian, Opler e Titman (2002), Alti 



28 
 

(2006), Flannery e Rangan (2006), Hovakimian (2006), Kayhan e Titman (2007) e Huang e 

Ritter (2009), e as evidências são consistentes com a existência de metas de alavancagem no 

longo prazo, embora, a velocidade de ajuste em direção ao alvo seja  bastante lenta. Nessa 

linha de pesquisa, há outros trabalhos mais recentes, tais como: Elsas e Florysiak (2011), 

Dang, Kim e Shin (2012, 2014), Öztekin e Flannery (2012), Sobrinho, Sheng e Lora (2012), 

Dang e Garrett (2015), entre outros.  

 

2.2 Teoria de Agência 

 

De acordo com Kayo e Famá (2004) a teoria de agência proporciona uma grande contribuição 

para o estudo da estrutura de capital. Desenvolvida por Jensen e Meckling (1976), tem como 

ponto central o conflito de interesses entre principal e agente. Os custos de agência resultam 

do conjunto de incentivos pecuniários e não pecuniários para que os gestores (agente) 

trabalhem no melhor interesse dos proprietários (principal), dos custos de controle e 

monitoramento das ações dos gestores e do custo residual de eventuais decisões que não 

busquem maximizar a riqueza do principal. O endividamento ótimo é definido quando esse 

custo de agência total é minimizado. 

 

Jensen (1986) acrescenta os problemas de agência do fluxo de caixa livre. Ele o define como 

o fluxo de caixa disponível além do necessário para financiar todos os projetos que possuem 

valor presente líquido positivo. Nessa situação, é comum os gestores investirem em projetos 

com valor presente líquido negativo ou ineficiências operacionais. Os gestores também 

tendem a buscar o crescimento da empresa além do nível ótimo a fim de aumentar seu poder e 

manter os recursos sob seu controle. Por consequência, o agente pode preferir aplicar os 

recursos em mordomias, aquisições, fusões, ou programas de diversificação que destruam 

valor, ao invés de distribuí-los aos investidores. Reduzir o fluxo de caixa livre, além de inibir 

esses problemas, faz com que o gestor se defronte com a capacidade disciplinadora do 

mercado de capitais, já que dependerá do mercado para financiar seus novos projetos. 

 

Jensen e Meckling (1976) também descrevem outro importante conflito de agência 

relacionado às divergências de interesses entre os acionistas e os credores. É muito provável 

que os acionistas busquem a maximização de sua utilidade em detrimento dos credores, 

notadamente, em situações de maior risco de insolvência da empresa. Os custos de agência 

nesse caso consistem no custo de oportunidade perdido pelo reflexo da dívida sobre as 
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decisões de investimento, nos custos de monitoramento e limitação e nos custos de falência e 

reorganização. Devido a sua responsabilidade limitada, os acionistas estão propensos a 

empreender projetos de investimento com elevadas taxas de retorno, porém com alto risco ou 

baixa probabilidade de sucesso. Se o investimento for bem sucedido, os acionistas capturam a 

maior parcela do ganho, caso contrário, os credores incorrem na maior parcela do custo. Há, 

por conseguinte, uma transferência de riqueza dos credores para os acionistas. 

 

Os mesmos autores argumentam que os credores se utilizarão do monitoramento para 

minimizar os custos de agência. Contudo, dado não ser possível sua eliminação por completo, 

os credores aumentarão os preços dos títulos a fim de refletir tais custos, reduzindo assim o 

valor da empresa. Quanto mais a empresa se financia com dívida, maior o incentivo dos 

acionistas em expropriar os credores, e mais elevados são os custos de agência. A estrutura 

ótima de capital proposta no modelo de Jensen e Meckling (1976) é aquela em que o custo de 

agência total advindo das ações e dívidas emitidas externamente é minimizado. Harris e Raviv 

(1991) destacam que alguns autores apontam como solução para tais conflitos o uso de 

esquemas de incentivos gerenciais e/ou estruturas mais complexas de títulos de dívida, tais 

como títulos conversíveis em ações. 

 

Myers (1977) aborda as oportunidades de investimento futuras da empresa como opções de 

compra, as quais serão empreendidas (exercidas) apenas se o valor presente do projeto (preço 

da ação à vista) for superior ao investimento (preço de exercício). O valor de uma empresa 

pode ser dividido em ativos reais, os quais possuem valor de mercado independentemente da 

estratégia de investimento da empresa, e opções reais. Ao emitir títulos de dívida de alto risco, 

os acionistas, devido à responsabilidade limitada, serão incentivados a injetar capital para 

empreender uma opção real apenas se o seu valor presente líquido for superior ao valor do 

pagamento da dívida. Logo, títulos de dívida de alto risco poderão levar a empresa a abdicar 

de opções reais valiosas e, por consequência, aplicar uma política de investimentos abaixo do 

nível ótimo. 

 

O autor identifica possíveis soluções para o problema, tais como: alterar o contrato da dívida, 

reduzir a maturidade do endividamento, conceder o direito dos credores acionarem um 

mediador independente, restringir o pagamento de dividendos, entre outras. Contudo, essas 

ações apresentam um custo, sendo em alguns casos tão elevado que torna a solução em vista 

impraticável. Considerando a premissa de expectativas racionais, esse custo será absorvido 
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pelos acionistas atuais. Portanto, emitir dívida com elevado risco reduz o valor de mercado da 

empresa por induzi-la a uma estratégia de investimento abaixo do nível ótimo, ou por força-la 

a assumir o custo de evitar tal estratégia. Sendo assim, o modelo prediz uma relação negativa 

entre endividamento e oportunidade de crescimento. 

 

Segundo Harris e Raviv (1991) os conflitos de agência produzem uma série de implicações. 

Primeiro, os contratos de dívida devem adicionar características que procurem evitar a 

substituição de ativos, tais como: índice de cobertura de juros, proibição de novos 

investimentos não relacionados às atuais linhas de negócios, etc. Segundo, as indústrias onde 

as oportunidades de crescimento sejam mais limitadas tenderão a possuir níveis de 

endividamento mais elevados (ceteris paribus). Terceiro, as empresas que naturalmente 

apresentam baixas oportunidades de crescimento e que geram operacionalmente grandes 

fluxos de caixa livre deverão possuir maior endividamento. 

 

Conforme Jensen (1986) nos setores onde a competição é acirrada, o mercado de produtos 

também serve como uma forma disciplinadora do comportamento do gestor. Outra forma de 

minimizar o problema do fluxo de caixa livre é através da emissão de dívida, pois esta é um 

comprometimento do gestor em reduzir o fluxo de caixa futuro, sendo muito mais crível que a 

promessa de aumento de dividendos. A probabilidade de não conseguir realizar os 

pagamentos da dívida e a consequente falência da empresa serve como uma força motivadora 

para tornar a gestão mais eficiente. No entanto, a dívida não será tão importante para 

empresas com rápido crescimento e elevadas oportunidade de investimentos, já que seu fluxo 

de caixa livre geralmente é pequeno, e elas se obrigam a recorrer ao mercado de capitais, o 

qual as monitora. Para Kayo e Famá (2004) a maturidade da empresa contribui para o 

incremento no fluxo de caixa livre e, assim, a utilização de endividamento é provavelmente 

mais indicada nessa fase do seu ciclo de vida.  

 

Diamond (1989) aborda o conflito de interesses entre acionistas e credores, considerando o 

efeito da reputação. Um determinado grupo de empresas é livre para escolher entre um projeto 

seguro e com valor presente líquido positivo e um projeto de alto risco, com valor presente 

líquido negativo, mas que gera um elevado retorno se for bem sucedido. Como os projetos são 

inteiramente financiados por meio da emissão de dívida, o projeto de alto risco apresentará 

custos de agência da dívida. O autor observa que, em situações de elevada seleção adversa, a 

taxa de juros cobrada será elevada, incentivando as empresas jovens com um curto histórico a 
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optarem pelos projetos de alto risco. Se os projetos forem bem sucedidos, as empresas serão 

capazes de desenvolver uma boa reputação, o que se refletirá na redução das taxas de juros e 

optando, a partir de então, por projetos seguros, não mais expropriando os detentores de 

dívida. Portanto, as empresas mais maduras, com maior reputação, tenderão a ter menores 

taxas de insucessos e menores custos financeiros relativos à sua dívida. 

 

Harris e Raviv (1990) descrevem uma situação na qual o gestor reluta em liquidar a empresa 

em qualquer circunstância, evitando fornecer informações detalhadas aos investidores. Os 

investidores, por sua vez, tratam tal atitude como destruidora de valor e utilizam a dívida 

como forma de disciplinar o gestor. Caso este seja incapaz de cumprir os pagamentos 

referentes ao endividamento, será realizada uma investigação para revelar a qualidade da 

gestão e a eficácia da estratégia do negócio, cujos resultados direcionarão os investidores a 

escolherem entre a liquidação ou reorganização da empresa, optando pela alternativa que 

maximiza sua riqueza. Assim, há um nível ótimo de dívida, considerando o benefício de 

disciplinar o gestor e a capacidade de fornecer informações úteis para os investidores em caso 

de default versus a probabilidade de incorrer no custo da investigação. Há um crescimento do 

nível ótimo de endividamento com o aumento do valor de liquidação da empresa (o qual é 

influenciado por outros fatores, como a proporção de ativos tangíveis que a empresa possui), 

pois aumenta a probabilidade da liquidação ser a melhor estratégia. Em contrapartida, há uma 

gradual queda do nível ótimo da dívida quanto maiores os custos da investigação, pois há uma 

redução do benefício da alavancagem. 

 

Na visão de Williamson (1988), para o controle dos conflitos de interesse entre os 

investidores e os gestores, os benefícios da dívida são decorrentes do fato dos credores 

poderem assumir o controle da empresa e liquidar seus ativos, e os custos da dívida advém da 

possibilidade da liquidação dos ativos mesmo quando eles são mais valiosos para a empresa. 

Portanto, os ativos que apresentam maior liquidez de mercado (capacidade de reutilização) 

devem ser financiados por dívida. 

 

Para Stulz (1990), como o gestor obtém privilégios com os investimentos que executa, há um 

incentivo constante em empreender projetos, mesmo com valor presente líquido negativo, 

sendo a dívida um mecanismo eficaz para minimizar o custo de agência entre gestor e 

acionistas. Em decorrência da assimetria de informações, os acionistas são incapazes de 

definir com precisão o fluxo de caixa e as oportunidades de investimento da empresa, 
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portanto, o gestor poderá destruir valor através da execução de projetos com retorno inferior 

ao custo de capital (overinvestment) caso haja elevado fluxo de caixa, ou através da não 

realização de projetos com retorno superior ao custo de capital (underinvestment) se houver 

escassez de recursos. Por isso, a escolha do endividamento ótimo levará em consideração 

esses dois fatores, os quais são influenciados pelas expectativas dos acionistas e significa 

também que as empresas mais alavancadas possuem menores oportunidades de crescimento e 

maior fluxo de caixa livre. 

 

Shleifer e Vishny (1997) relatam o conflito de interesses entre o acionista majoritário e os 

minoritários, onde a questão legal influencia na forma como as organizações se financiam. 

Quando há propriedade dispersa das ações, o poder do gestor é exacerbado e faz-se necessário 

que os tribunais sejam capazes de defender o interesse dos pequenos investidores. Por outro 

lado, quando a maioria do direito de voto fica concentrada em um pequeno número de 

grandes acionistas, as ações combinadas entre eles são muito mais fáceis de serem impostas, 

alavancando assim a proteção legal existente. Desse modo, ter uma propriedade pulverizada 

será efetivo se o sistema legal do país for relativamente sofisticado. 

 

De acordo com Shleifer e Vishny (1997), nos Estados Unidos e Reino Unido, a propriedade 

das empresas é dispersa, embora menos do que se costuma pensar. Por outro lado, na maior 

parte da Europa, América Latina, Leste Asiático e África, as corporações tipicamente 

possuem proprietários controladores. Embora um acionista controlador reduza 

significativamente o poder do gestor, os conflitos de agência não são eliminados, já que o 

controlador buscará seus próprios interesses, podendo expropriar os acionistas minoritários. A 

aquisição de ações do bloco de controle das empresas mediante o pagamento de um 

determinado prêmio evidencia que os controladores poderão ter acesso a benefícios 

adicionais.  

 

No caso do mercado brasileiro, Procianoy (2001) observa que o uso de ações preferenciais, 

sem direito de voto, como meio de financiamento, permite ao acionista majoritário manter o 

controle da companhia mesmo com um pequeno percentual de participação nos fluxos de 

caixa da empresa. No entanto, esta característica produz uma diferença de interesses entre 

acionistas ordinários e preferenciais. Outros mecanismos relatados pelo autor para alavancar o 

controle sobre a empresa com um mínimo de aporte de capital são os modelos de propriedade 

em forma de cascata, teia e leque, os quais acabam acentuando os conflitos de agência entre o 
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acionista majoritário e os demais. Jensen e Meckling (1976) destacam que na realidade, o 

acionista majoritário arca com a perda de riqueza decorrente desses custos esperados, dado 

que o mercado de ações antecipa os seus efeitos. Então, o preço que os acionistas minoritários 

prospectivos estão dispostos a pagar pelas ações reflete os custos de monitoramento e os 

efeitos de tais divergências de interesses.  

 

2.3 Teoria do Pecking Order 

 

De acordo com Harris e Raviv (1991) o desenvolvimento de modelos econômicos relativos às 

informações privilegiadas possibilitou novas abordagens na explicação da estrutura de capital. 

Esse campo de pesquisa tem como origem o artigo de Akerlof (1970), que aborda a questão 

da seleção adversa decorrente da assimetria de informações.  

 

Ross (1977) observa que em face da assimetria de informações, alterações na estrutura de 

capital e a distribuição de dividendos alteram a percepção do mercado em relação ao futuro da 

empresa, pois empresas que aumentam sua alavancagem financeira sinalizam um futuro 

otimista em relação aos seus projetos de investimentos. Do mesmo modo, Leland e Pyle 

(1977) argumentam que os empreendedores possuem informações privilegiadas sobre o 

potencial dos seus projetos em relação aos agentes de mercado. Assim, a aplicação de 

recursos próprios no empreendimento serve como uma sinalização ao mercado da sua 

confiança em relação à qualidade do negócio, pois a precificação do empreendimento pelos 

agentes de mercado refletirá as informações transferidas por sinalização. 

 

Com base nas teorias de assimetria de informações e da sinalização, Myers e Majluf (1984) e 

Myers (1984) desenvolvem a teoria do pecking order. Os autores defendem que não há um 

nível ótimo de dívida como pressupõe a teoria do trade-off, mas sim um modelo de hierarquia 

das fontes (pecking order), onde a opção pelo uso de recursos próprios está posicionada em 

primeiro lugar, seguida da captação de financiamentos onerosos e, por último, da emissão de 

ações. Tal comportamento, explica o porquê das empresas mais rentáveis apresentarem baixos 

níveis de endividamento. Conforme Myers (1984), esse conceito de hierarquia foi claramente 

relatado por Donaldson (1961 apud MYERS, 1984), o qual identifica que os gestores de 

grandes corporações priorizam a geração interna como fonte de novos recursos. 
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Myers e Majluf (1984) citam que a assimetria de informação entre gestores e agentes externos 

resulta em um problema de seleção adversa, pois os agentes externos tendo menos 

informações poderiam induzir os gestores a escolher as fontes de financiamentos mais 

adequadas aos seus propósitos (sinalização). 

 

Myers (1984) resume a teoria do pecking order da seguinte forma: 

 

a) As empresas priorizam o financiamento com recursos internos; 

b) As empresas ajustam sua política de distribuição de dividendos às oportunidades de 

investimentos; 

c) Políticas rígidas de distribuição de dividendos e flutuações não previstas no fluxo de caixa 

são ajustadas pela estrutura de capital; 

d) Quando há necessidade de financiamentos externos, há uma hierarquização das fontes, 

priorizando dívidas, híbridos com dívidas conversíveis e, por último, emissão de ações. 

 

Para o mesmo autor a ordem de preferência está fundamentada no fato dos recursos gerados 

internamente não apresentarem custos de transação e as emissões de novas dívidas 

transmitirem informações positivas ao mercado com relação às perspectivas da empresa, 

enquanto o inverso ocorre quando das emissões de ações. Tal comportamento é decorrência 

do fato dos administradores possuírem informações mais precisas das suas empresas do que 

os investidores, assim um anúncio de nova captação de recursos sinaliza novas informações 

ao mercado e impacta no preço das ações. 

 

Para Brealey, Myers e Allen (2013) os gestores procuram programar suas emissões de ações 

para momentos em que julgam as cotações favoráveis, porém, os investidores sabem disso e 

as interpretam como uma má notícia, o que explica porque os preços das ações normalmente 

caem quando a emissão é anunciada (MYERS; MAJLUF, 1998). Portanto, a teoria afirma que 

serão emitidas ações apenas quando a capacidade de acesso ao crédito esteja esgotada e as 

dificuldades financeiras sejam uma ameaça. Os autores também destacam a importância da 

folga financeira para evitar que a empresa seja forçada a emitir ações subvalorizadas, 

aumentar o endividamento e se expor ao risco de dificuldades financeiras ou perda de 

oportunidades de investimentos com valor presente líquido positivo. No entanto, os 

excedentes de caixa ou de crédito levam os gestores a abrandar o ritmo, aumentar suas 

remunerações ou construir impérios (problemas de agência).  
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Shyam-Sunder e Myers (1999) realizam trabalho empírico para testar os modelos de trade-off 

e pecking order em uma amostra com 157 empresas norte-americanas da Compustat, entre 

1971 e 1989. Os resultados indicam que, embora haja suporte para os dois modelos, o modelo 

de pecking order demonstra maior poder explicativo ao comportamento financeiro das 

empresas da amostra, havendo forte correlação entre necessidades de recursos externos e 

emissão de dívida. Contudo, Frank e Goyal (2003) aplicam os mesmos testes para uma 

amostra muito maior de empresas abertas norte-americanas, entre 1971 e 1998, e encontram 

resultados diferentes, onde as empresas mais novas e de menor porte financiam os seus 

déficits financeiros basicamente através da emissão de ações, principalmente a partir da 

década de 1990, o que contraria frontalmente a predição da teoria do pecking order. 

 

Hovakimian, Opler e Titman (2001) trabalham com uma amostra de empresas norte-

americanas entre 1979 e 1997, e demonstram que apesar do pecking order influenciar o grau 

de endividamento no curto prazo, as empresas buscam um nível alvo de endividamento 

consistente com a teoria do trade-off. 

 

Fama e French (2002) também comparam as duas teorias para uma amostra de mais de 3 mil 

empresas norte-americanas da Compustat, entre 1965 e 1999, e os seus resultados 

demonstram que há relação negativa entre rentabilidade e grau de alavancagem contábil e a 

preços de mercado, conforme o previsto pelo modelo de pecking order; relação negativa entre 

oportunidades de crescimento e grau de alavancagem, consistente com os dois modelos; 

relação negativa entre os benefícios não relacionados às dívidas e grau de alavancagem, 

conforme o modelo de trade-off; relação positiva entre tamanho e grau de alavancagem, 

consistente com o modelo de trade-off. Os resultados, embora considerados fracos, sustentam 

a predição de que as empresas têm um nível de endividamento alvo pelo modelo de trade-off. 

Os autores também constatam a predominância de emissões de novas ações pelas empresas 

pequenas de alto crescimento, o que enfraquece a teoria do pecking order (FAMA; FRENCH, 

2005).  

 

Lemmon e Zender (2010), embora encontrem resultados consistentes com a teoria do pecking 

order, pois as empresas optam pela utilização dos recursos internos, o que reduz seu grau de 

endividamento, também relatam que as empresas pequenas, maduras e com elevado 

crescimento preferem a emissão de ações como principal fonte de captação de recursos.  
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Wu e Yeung (2012) confirmam empiricamente as evidências de que o nível de crescimento 

das empresas é fator determinante na escolha entre emissão de dívida ou emissão de ações. 

Mais especificamente empresas com baixo crescimento têm maior propensão a aumentar o 

endividamento, enquanto empresas com alto crescimento priorizam a emissão de ações. 

 

O trabalho de De Jong, Verbeek e Verwijmeren (2011) também apresenta resultados 

ambíguos, onde empresas sem restrições para emissão de dívidas continuam priorizando a 

utilização de novas dívidas como fonte de recursos mesmo já possuindo elevada alavancagem, 

fortalecendo o pecking order. Porém, essas mesmas empresas adotam a recompra de ações 

como meio para atingir o nível ótimo de estrutura de capital, reforçando o modelo de trade-

off. 

 

Para Denis e Mckeon (2012) as empresas procuram maior nível de endividamento quando 

apresentam déficits financeiros, e utilizam os superávits financeiros prioritariamente na 

redução da dívida em lugar da distribuição de dividendos, conforme predição da teoria do 

pecking order. Portanto, a estrutura de capital varia conforme a necessidade de investimento, 

não havendo uma meta para o grau de endividamento. Nesse sentido, Dittmar e Thakor (2007) 

defendem que o pecking order funciona sob determinadas condições, pois as empresas 

priorizam a emissão de ações para financiar projetos somente quando há o alinhamento entre 

os seus objetivos e os dos investidores, caso contrário há uma preferência por dívidas.  

 

Todavia, Leary e Roberts (2010) afirmam que as predições do modelo de pecking order 

apresentam fracos resultados, mesmo para amostras onde é esperada maior assertividade. 

Desse modo, estudos com as suas variáveis clássicas, déficit ou superávit financeiro, explicam 

apenas 20% da estrutura de capital. O restante é explicado pelos determinantes tradicionais de 

estrutura de capital. Isso reforça a ideia de complementariedade entre os modelos de trade-off 

e pecking order. 

 

2.4 Teoria do Market Timing 

 

Para Baker e Wurgler (2002), o equity market timing refere-se à prática da emissão de ações 

quando a empresa considera que suas cotações de mercado estão acima do preço justo 

(sobrevalorizada) e a sua recompra quando os preços estão baixos (subvalorizadas), 
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aproveitando-se das ―janelas de oportunidade‖. Por conseguinte, a estrutura de capital da 

empresa advém do resultado acumulado das diversas emissões de ações ao longo do tempo. 

Esse conceito tem como premissa básica que os mercados não são eficientes e, portanto, há 

oportunidades da obtenção de ganhos anormais.  

 

Para os autores há evidências do market timing em quatro tipos diferentes de estudos: 

 

a) Análises das decisões financeiras demonstram que as empresas buscam emitir ações 

quando o seu valor de mercado está elevado em relação ao valor contábil e ao valor histórico 

de mercado (market-to-book), e procuram recompra-las quando ocorre situação inversa; 

 

b) Análises dos retornos de longo prazo das ações, após decisões de financiamento, sugerem, 

em média, a presença do equity market timing. As empresas emitem ações quando o custo de 

capital próprio está relativamente baixo e as recompram quando seu custo se torna 

relativamente alto; 

 

c) Análises comparativas entre lucros previstos e realizados em torno das emissões de ações, 

sugerem que os gestores procuram realizá-las nos momentos em que os investidores estão 

excessivamente otimistas com as perspectivas dos resultados futuros; e 

 

d) Pesquisas realizadas junto às empresas encontram que seus gestores admitem aproveitar o 

market timing. 

 

Segundo Baker e Wurgler (2002) a estrutura de capital é reflexo das diversas ações de market 

timing e os seus efeitos persistem por mais de dez anos, não havendo, portanto, estrutura de 

capital alvo ou ordem de preferência para a obtenção de recursos financeiros. Porém, 

Hovakimian (2006) refuta tais evidências, concluindo que os valores históricos do índice 

market-to-book, usado por Baker e Wurgler (2002) como proxy para market timing, não são 

reflexos apenas das tentativas de market timing. Apesar da possibilidade de ocorrência das 

emissões de ações em momentos favoráveis do mercado, sua persistência não é longa sobre a 

estrutura de capital. 

 

Resultado semelhante é encontrado por Alti (2006), que verifica que as empresas aproveitam 

o bom momento de mercado para realizar a abertura do capital (OPA - Oferta Pública de 
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Aquisição de ações ou IPO – Initial Public Offering) e reduzir substancialmente o seu 

endividamento. Todavia, a persistência da baixa alavancagem tem curta duração e, após dois 

anos do IPO, o efeito é totalmente revertido. 

 

Dittmar e Thakor (2007) evidenciam que as empresas emitem ações quando seus preços estão 

elevados. Além disso, os gestores emitem ações para financiar novos projetos quando eles e 

os investidores estão otimistas com relação à sua viabilidade de retorno, caso contrário, há a 

opção pelo seu financiamento por meio de dívidas. 

 

Bessler, Drobetz e Kazemieh (2011), ponderam que as evidências de emissões de ações por 

parte das empresas quando o seu índice market-to-book está elevado, demonstra que de fato as 

empresas com grandes oportunidades de crescimento priorizam a utilização de capital próprio 

e, em consequência, possuem menor grau de endividamento. As explicações residem na 

preservação da flexibilidade financeira e também dos elevados custos de dificuldades 

financeiras. 

 

Huang e Ritter (2009) observam que as empresas buscam emitir ações para a cobertura do seu 

déficit financeiro (necessidade de caixa) quando há uma expectativa do prêmio de risco de 

mercado (Equity Risk Premium - ERP) ser baixo, o que é consistente com a teoria do market 

timing. Também citam que o ERP têm efeitos persistentes ao longo do tempo sobre as 

decisões de financiamento. O ERP é calculado pela diferença entre o custo real do capital 

próprio e a taxa real de retorno esperada – informações detalhadas da metodologia de cálculo 

em Ritter e Warr (2002).  

 

Outros estudos também evidenciam que embora variáveis históricas, incluindo os preços das 

ações (market timing), tenham papel relevante sobre a estrutura de capital das empresas, 

provocando desvios de curto prazo na estrutura de capital alvo, há indicativos que tais desvios 

se revertem à meta ao longo do tempo. Essas afirmações reforçam a versão da teoria do trade-

off dinâmica, que inclui o market timing como um fator de curto prazo. (HOVAKIMIAN; 

OPLER; TITMAN, 2001; LEARY; ROBERTS, 2005; FLANNERY; RANGAN, 2006; 

KAYHAN; TITMAN, 2007; entre outros).  
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2.5 Comparação entre as teorias tradicionais e os determinantes da estrutura de capital 

 

De acordo com Graham e Leary (2011), que realizam uma revisão das pesquisas empíricas 

sobre estrutura de capital, utilizando a base de dados de empresas norte-americanas da 

Compustat no período 1974-2009, há uma ampla variação do grau de alavancagem entre as 

empresas. Empresas com alta alavancagem são significativamente maiores, maduras, possuem 

maior proporção de ativos tangíveis, apresentam menores índices de market-to-book, têm 

menor volatilidade nos resultados, são menos intensivas em gastos com pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), e têm menores oportunidades de crescimento. Mais especificamente, 

as empresas com alavancagem muito elevada (quinto quintil) são menores, mais novas e 

apresentam maiores índice de market-to-book do que empresas com alta alavancagem. A 

relação entre a alavancagem e muitas dessas variáveis não é linear. 

 

Os autores também afirmam que há uma forte e positiva correlação entre o nível de 

alavancagem e a maturidade da dívida (mais de 3 anos), sendo que as empresas que usam uma 

maior proporção de operações de arrendamento (leases) em relação à suas dívidas, são 

menores, mais novas, menos lucrativas, apresentam maior crescimento, possuem menor 

volume de ativos tangíveis e pagam menos dividendos. 

 

Graham e Leary (2011) destacam ainda que há maior variação da alavancagem entre as 

empresas quando comparada à variação dentro das empresas (consistente com LEMMON; 

ROBERTS; ZENDER, 2008); a maior parcela da variação entre as empresas ocorre dentro da 

sua indústria quando comparada com a variação entre as indústrias (consistente com 

MACKAY; PHILLIPS, 2005); a variação dentro da indústria está crescendo ao longo do 

tempo; as proxies padrão melhor explicam a variação entre as indústrias e têm dificuldades 

para explicar a variação dentro das empresas (consistente com WELCH, 2004); e a habilidade 

das proxies padrão em explicar a variação da alavancagem tem declinado ao longo do tempo, 

particularmente para variação dentro da indústria. 

 

Frank e Goyal (2009) em seu trabalho de revisão da literatura extraem, comentam a inter-

relação com as teorias mais tradicionais e testam empiricamente vários fatores que 

possivelmente têm influência na alavancagem corporativa, os quais são resumidos a seguir. 

Destaca-se que os autores tratam a teoria de agência como sendo complementar à teoria do 
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trade-off, assim como Flannery e Rangan (2006), Kayhan e Titman (2007) e Antoniou, Guney 

e Paudyal (2008), entre outros: 

 

1) Lucratividade: pela teoria do trade-off a perspectiva de maior relevância dos benefícios 

fiscais, dos menores custos de dificuldades financeiras e o maior controle do fluxo de caixa 

livre (custos de agência) predizem que empresas lucrativas tendem a possuir maior grau de 

endividamento. 

 

Estudos recentes, no entanto, sugerem o contrário. Strebulaev (2007) afirma que no modelo 

de trade-off dinâmico, a alavancagem pode parecer ser negativamente relacionada com 

lucratividade devido a várias fricções nos dados que podem distorcer as inferências. Kayhan e 

Titman (2007) argumentam que essa relação negativa é decorrência da acumulação passiva de 

lucros pelas empresas. Chen e Zhao (2005) concluem que tanto os custos de transação quantos 

os impostos não explicam convenientemente essa relação negativa. Strebulaev e Yang (2013) 

evidenciam que um relevante número de grandes empresas não financeiras norte-americanas 

não se utilizam de dívidas ou apresentam um baixíssimo grau de alavancagem, mesmo sendo 

empresas muito lucrativas, que distribuem grande volume de dividendos e pagam altos 

impostos. 

 

A teoria do pecking order prevê uma relação negativa entre lucratividade e alavancagem, pois 

as empresas mais lucrativas permanecem menos alavancadas em face de privilegiar a 

utilização dos recursos internos. 

 

2) Tamanho e Maturidade da empresa: pela teoria do trade-off empresas grandes e mais 

diversificadas apresentam menor risco de inadimplência, bem como empresas maduras com 

boa reputação no mercado de crédito são menos suscetíveis aos custos de agência entre 

investidores e credores, sendo então prevista uma relação positiva com alavancagem.  

 

A teoria do pecking order usualmente prevê uma relação inversa entre leverage e tamanho e 

leverage e maturidade da empresa, uma vez que possuem mais oportunidades de reter lucros. 

 

3) Oportunidades de crescimento: pela teoria do trade-off oportunidades de crescimento 

incrementam os custos de dificuldades financeiras, reduzem os problemas de fluxo de caixa 

livre e aumentam os problemas de agência relacionados à dívida. Empresas em crescimento 
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intensificam o valor dos recursos de acionistas, portanto, é prevista uma relação negativa com 

alavancagem.  

 

A teoria do pecking order, em contraste, prevê uma relação positiva entre alavancagem e 

oportunidades de crescimento, uma vez que firmas com mais oportunidades de investimentos 

possuem maior possibilidade de manter bons níveis de lucratividade futura. 

 

O índice market-to-book é o mais utilizado como proxy para oportunidades de crescimento e, 

segundo Adam e Goyal (2008), também é o mais confiável. Gastos em investimentos e 

crescimento dos ativos também são outras proxies aplicadas, pois elas aumentam diretamente 

o déficit financeiro conforme discutido em Shyam-Sunder e Myers (1999).  

 

Pela teoria do market timing um índice de market-to-book elevado deve reduzir a 

alavancagem, uma vez que as empresas exploram a má precificação (elevado preço das ações) 

através da emissão de novas ações. 

 

4) Setor de atividade (indústria): os índices de alavancagem apresentam significativa variação 

entre os diversos setores de atividades, conforme trabalho de Lemmon, Roberts e Zender 

(2008). Uma possível interpretação para esta fato é que os gestores talvez usem a mediana de 

alavancagem do setor de atividade como referência para o grau de alavancagem de suas 

próprias empresas, o que o torna uma frequente proxy para estrutura de capital alvo 

(HOVAKIMIAN; OPLER; TITMAN, 2001; FLANNERY; RANGAN, 2006 entre outros). 

Por exemplo, Hovakimian, Opler e Titman (2001) apresentam consistente evidência do ajuste 

do grau de endividamento das empresas em direção à média da sua indústria.  

 

A teoria do trade-off prevê que um maior crescimento da mediana do setor deve resultar em 

menor endividamento, enquanto que um maior crescimento da mediana do endividamento do 

setor deve resultar em maior endividamento. Para empresas regulamentadas (concessões) a 

sinalização da teoria é ambígua, pois dado que essas empresas possuem fluxos de caixa 

estáveis e menor expectativa de custos de dificuldades financeiras, elas devem ter um maior 

endividamento. Porém, ao mesmo tempo, os gestores têm menor liberdade de atuação, o que 

reduz os conflitos de interesses entre gestores e investidores e reduz a importância da dívida 

como um mecanismo de controle dos custos de agência.  
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Pela teoria do pecking order, o setor de atividade somente importa na medida em que serve 

como uma proxy para o déficit financeiro da empresa – como uma relação indireta.  

 

Pela teoria do market timing o setor de atividade tem relevância somente se houver correlação 

das avaliações de todas as empresas do respectivo setor. 

 

5) Natureza dos ativos (tangibilidade): a teoria do trade-off prevê uma relação positiva entre 

alavancagem e tangibilidade em face dos menores custos de dificuldades financeiras 

decorrentes da maior facilidade de avaliação de bens tangíveis, do uso como garantia 

adicional e dos menores problemas de agência entre investidores e credores. Na mesma linha 

de raciocínio, empresas com amplos gastos discricionários tais como despesas administrativas 

e comerciais e gastos com P&D possuem maior parcela de ativos intangíveis e, portanto, 

menor nível de endividamento. 

 

Pela teoria do pecking order há uma sinalização ambígua, pois enquanto a menor assimetria 

de informações associada aos ativos tangíveis tende a reduzir os custos da emissão de ações, 

prevendo-se uma relação negativa com a dívida, problemas com seleção adversa vinculada a 

tais ativos resulta no aumento da dívida. A origem de tal ambiguidade está no fato de 

tangibilidade poder ser utilizada como uma proxy para diferentes forças econômicas. Além do 

mais, gastos em P&D aumentam o déficit financeiro, são particularmente inclinados a 

problemas de seleção adversa e afetam positivamente a dívida. 

 

6) Impostos: a teoria do trade-off prevê que a empresa emite maior volume de dívidas quando 

as alíquotas de impostos são mais altas em face das vantagens advindas dos benefícios fiscais 

oriundos dos custos financeiros. DeAngelo e Masulis (1980) demonstram que os benefícios 

fiscais não relacionados à dívida podem ser usados como substitutos dos benefícios fiscais da 

dívida financeira e possuem uma relação negativa com a alavancagem.  

 

7) Risco (Volatilidade): pela teoria do trade-off quanto maior o risco, menor será o 

endividamento. Empresas com maior volatilidade dos fluxos de caixa enfrentam maiores 

custos de dificuldades financeiras e maior probabilidade de não poder usar os benefícios 

fiscais integralmente, portanto, devem buscar um menor grau de endividamento.  
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Pela teoria do pecking order quanto maior o risco maior será o endividamento. Empresas com 

maior volatilidade das ações devem, provavelmente, possuírem fluxos de caixa bastante 

voláteis, bem como devem ter necessidades periódicas de acessar os mercados de capitais.  

 

8) Fatores relativos à oferta de crédito: pela teoria do trade-off empresas que possuem bons 

ratings de crédito (grau de investimento), ceteris paribus, tendem a possuir maior grau de 

endividamento. De acordo com Faulkender e Petersen (2006) quando a empresa tem seu 

acesso ao mercado de dívida restringido, o financiamento de suas necessidades deve ser 

realizado através dos mercados acionários, o que torna relevantes os fatores do lado da oferta 

de crédito para explicar a variação na estrutura de capital.  

 

Pela teoria do pecking order há uma ambiguidade nesta relação entre rating de crédito e 

alavancagem, pois, se por um lado, empresas com ratings de crédito em grau de investimento 

têm menores problemas de seleção adversa em face do processo de informações desenvolvido 

pelas agências de rating e, portanto, devem usar menos dívida, por outro, o menor risco de 

seleção adversa aumenta a frequência de acesso ao mercado de capitais, o que resultaria em 

um maior grau de endividamento. 

 

9) Condições do mercado acionário: pela teoria do trade-off há uma relação positiva entre as 

taxas de retorno das ações e o nível de endividamento, pois uma evolução da performance do 

mercado acionário deve encorajar as empresas a emitirem títulos de dívida em direção ao 

nível alvo, o que faz com que o nível de endividamento aumente seguindo os altos retornos 

das ações.  

 

A teoria do market timing faz uma previsão inversa, ou seja, que o grau de endividamento 

deve cair, pois as empresas, aproveitando a janela de oportunidade, emitem ações (WELCH, 

2004; CHOC; MASULIS; NANDA, 1993). 

 

10) Condições do mercado de crédito: a teoria do trade-off prevê uma relação positiva entre 

alavancagem e expectativa inflacionária, pois, de acordo com Taggart Jr. (1985), o valor dos 

benefícios fiscais sobre a dívida é maior quando há a expectativa de uma maior índice 

inflacionário.  
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A teoria do market timing também prevê uma relação positiva entre expectativa inflacionária 

e alavancagem, pois, conforme Ritter e Warr (2002), inflação alta induz a erros de 

precificação nos mercados acionários, resultando em subavaliação dos preços das ações.  

 

Barry et al. (2008) demonstram que as empresas emitem mais títulos de dívida quando as 

taxas correntes de juros ficam abaixo dos seus níveis históricos. Além disso, o spread a termo 

(a prazo) é considerado um indicador confiável de desempenho econômico. Portanto, um alto 

spread a prazo implica em maiores oportunidades de crescimento e deve afetar negativamente 

a alavancagem. 

 

11) Condições macroeconômicas: pela teoria do trade-off a relação entre dívida e desempenho 

macroeconômico é ambígua. Gertler e Gilchrist (1993) demonstram que há um incremento na 

dívida líquida agregada das grandes empresas, mas permanece estável para pequenas 

empresas, em períodos subsequentes às recessões econômicas induzidas pela contração 

monetária. Durante períodos de expansão econômica, os preços das ações crescem, os custos 

das expectativas de dificuldades financeiras decrescem, os rendimentos tributáveis aumentam 

e os fluxos de caixa evoluem. Portanto, as empresas aumentam o endividamento durante 

períodos de expansão. Porém, os problemas de agência são provavelmente mais severos 

durante períodos de retração econômica, uma vez que há redução da riqueza dos gestores e 

investidores, e se a dívida reduz tais custos de agência, alavancagem deve ser anticíclica.  

 

Pela teoria do pecking order a relação deve ser negativa, pois a alavancagem deve declinar 

durante períodos de expansão dado que há o incremento dos fundos gerados internamente, 

ceteris paribus. 

 

No quadro 1, são apresentadas de forma organizada as variáveis e proxies analisadas por 

Frank e Goyal (2009), bem como o sinal da relação esperada pelas teorias do trade-off, 

pecking order e market timing: 
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Quadro 1 – Resumo dos Determinantes da Estrutura de Capital 

Variável Proxy Trade-off Pecking-order Market timing 

Lucratividade Resultado operacional antes de depreciação. (+) (-)  

Tamanho e Maturidade Logaritmo natural dos ativos deflacionado pelo Produto Interno Bruto em uma data base; 

Dummy para empresas com mais de cinco anos. 

 

(+) 

 

(-) 

 

Crescimento Market-to-book;  

Mudança do logaritmo natural dos ativos; Gastos em investimentos/ativos. 

(-) 

(-) 

(+) 

(+) 

(-) 

Setor de atividade Mediana da dívida do setor: Mediana da dívida total/ativos a valor de mercado;  

Mediana do crescimento do setor: Mediana da mudança do logaritmo natural dos ativos;  

Dummy para indústrias regulamentadas (concessões).  

(+) 

(-) 

(*) 

  

Natureza dos ativos ou 

Tangibilidade 

Tangibilidade (Imobilizado/ativos);  

Intangibilidade (Gastos em P&D/vendas; Despesas adm. e comerciais/vendas).  

(+) 

(-) 

(*) 

(*) 

 

Impostos Taxa máxima taxa de imposto de renda;  

Prejuízo líquido/ativos; Depreciação/ativos; Crédito fiscal dos investimentos/ativos. 

(+) 

(-) 

  

Risco ou Volatilidade Variância anual dos retornos dos ativos. (-) (+)  

Fatores relativos à oferta 

de crédito 

Dummy para rating de crédito em grau de investimento pela Standard and Poors (S&P). (+) (*)  

Condições do mercado 

acionário 

Retorno anual bruto acumulado das ações; Retorno anual ponderado acumulado do índice de 

mercado 

 

(+) 

  

(-) 

Condições do mercado 

de crédito 

Spread a termo (diferença entre séries de juros de 10 anos e de 1 ano) do Federal Reserve. (-)  (-) 

Condições 

macroeconômicas 

Expectativa de taxa inflacionária pelo índice de preços ao consumidor; Log da diferença do 

crescimento anual dos lucros líquidos agregados das empresas não financeiras; Log da 

diferença do crescimento do produto interno bruto. 

 

 

(*) 

 

 

(-) 

 

Nota: Relação com alavancagem: negativa (-), positiva (+), estatisticamente não significante (NS) e não definida ou ambígua (*) 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Frank e Goyal (2009). 
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2.6 Algumas pesquisas empíricas efetivadas no Brasil relativas à estrutura de capital 

 

2.6.1 Teorias do trade-off e pecking order  

 

Gomes e Leal (2001) testam a relação entre os determinantes da estrutura de capital e a 

alavancagem financeira e uma amostra de empresas brasileiras entre o período de 1995 e 

1997. Usaram o modelo de regressão linear. Os resultados indicam que a alavancagem 

financeira é positivamente correlacionada com a tangibilidade e o risco, e negativamente 

correlacionada com a rentabilidade, com as oportunidades de crescimento e com a variável 

tamanho da empresa. Não encontram relação significativa entre a alavancagem e o setor 

industrial. 

 

Perobelli e Famá (2002) aplicam o modelo desenvolvido por Titman e Wessels (1988) para 

uma amostra de empresas abertas brasileiras no período de 1995 a 2000, usando análise 

fatorial e regressão linear. Os resultados indicam que o grau de endividamento de curto prazo 

e as variáveis tamanho, lucratividade e crescimento dos ativos são negativamente 

relacionados. Perobelli e Famá (2003) também utilizam a mesma modelagem e o mesmo 

período para examinar os fatores determinantes da estrutura de capital de empresas abertas 

latino-americanas (Argentina, Chile e México), cujos resultados indicam que as empresas 

mais lucrativas apresentam menor grau de endividamento. As empresas com alto volume de 

intangíveis ou que operam com produtos especializadas são mais propensas às emissões de 

ações.  

 

Kayo e Famá (2004) executam pesquisa com amostras de empresas não financeiras abertas 

brasileiras e norte-americanas no período de 1997 a 2001, e mostram que as empresas 

intangível-intensivas apresentam menor nível de endividamento, porém, não há resultados 

conclusivos quanto ao maior nível de risco dessas empresas. 

 

Brito, Corrar e Batistella (2007) analisam a estrutura de capital de 466 maiores empresas 

brasileiras através de regressão linear múltipla no período de 1998 a 2002. Fatores como 

risco, tamanho, composição de ativos e crescimento demonstram ser determinantes da 

estrutura de capital. Empresas maiores e com mais ativos tangíveis têm relação positiva com o 

endividamento. As empresas mais rentáveis e com alta taxa de depreciação apresentam menor 

grau de endividamento. 
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Nakamura et al. (2007) investigam os fatores determinantes da estrutura de capital das 

companhias abertas brasileiras entre 1999 e 2003, utilizando dados em painel dinâmico. Os 

resultados foram aderentes à teoria do pecking order. Porém há uma dinâmica de ajuste do 

grau de endividamento ótimo de curto prazo (trade-off). 

 

Medeiros e Daher (2008) testam os modelos de static tradeoff e pecking order para amostra 

de empresas abertas brasileiras entre 1995 e 2002, usando dados em painel. Os autores 

concluem que a teoria pecking order, em sua forma semiforte (permite certo nível de emissão 

de ações), é a que melhor explica a determinação da estrutura de capital das empresas 

brasileiras. 

 

Silva e Valle (2008) fazem um comparativo entre o endividamento total e de longo prazo de 

diversos setores da economia brasileira e norte-americana entre o período de 1999 e 2003. Os 

resultados indicam que as empresas norte-americanas possuem maior proporção de dívidas de 

longo prazo em relação às brasileiras. Contudo, o endividamento total das empresas 

brasileiras é superior ao das empresas norte-americanas. Também encontram uma relação 

positiva do endividamento com o tamanho e a tangibilidade das empresas, e uma relação 

negativa com rentabilidade e benefícios fiscais não relacionados à dívida (despesas de 

depreciação). Os resultados, com exceção da rentabilidade, são consistentes com a teoria do 

trade-off.  

 

Bastos, Nakamura e Basso (2009) investigam os determinantes da estrutura de capital, 

utilizando painel de dados, para uma amostra de 388 empresas da América Latina (México, 

Brasil, Argentina, Chile e Peru), no período 2001-2006. Os fatores específicos da firma – 

liquidez corrente, rentabilidade, market-to-book e tamanho – apresentam os resultados mais 

significantes. A teoria do pecking order é a que melhor explica os resultados obtidos. Os 

resultados para os fatores macroeconômicos e institucionais não foram tão robustos, exceto 

para as variáveis crescimento do produto interno bruto (PIB), e em menor grau para as proxies 

sobre relevância do mercado de capitais, carga fiscal e tempo de abertura de um novo 

negócio. 

 

Kayo e Kimura (2011) analisam os determinantes da estrutura de capital em nível global 

através de uma amostra da Compustat com 114.788 observações no período entre 1997 e 
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2007, incluindo variáveis em nível de países, setores de atividades, prazos e empresas. 

Primeiramente aplicam modelo de hierarquia linear, cujos resultados indicam que as variáveis 

relacionadas às empresas e aos prazos explicam 78% da alavancagem. Na sequência 

documentam influências indiretas de variáveis em nível do setor de atividade e do país de 

origem como determinantes da alavancagem, além de diferenças estruturais no 

comportamento financeiro entre as empresas de países desenvolvidos e emergentes. 

 

Forte, Barros e Nakamura (2013) investigam os determinantes da estrutura de capital em uma 

amostra com 19.272 pequenas e médias empresas brasileiras no período de 1994 a 2006, 

usando modelo de dados em painel. Os resultados indicam relação negativa da alavancagem 

com rentabilidade e positiva com crescimento dos ativos, ambas consistentes com a teoria do 

pecking order. Também encontram evidências mais fracas de relações da alavancagem com 

outras proxies: positiva com tamanho, negativa com risco e negativa com maturidade da 

empresa, e, finalmente há evidência de ajuste gradual e lento em direção a um nível de 

endividamento alvo, consistente com o modelo de trade-off. 

 

Campos e Nakamura (2015) investigam o papel da folga financeira, avaliada como uma 

medida de endividamento relativo, e do endividamento setorial sobre o rebalanceamento da 

estrutura de capital das empresas, utilizando uma amostra de 5.380 empresas norte-

americanas de 58 setores, no período de 1990 a 2009, em painel dinâmico de dados 

balanceado. Os resultados indicam que o endividamento contábil tende a acompanhar o 

endividamento setorial, porém há a reversão de sua tendência em um período de dois anos em 

uma velocidade associada à folga financeira (as empresas convergem mais rapidamente 

quanto mais distantes estão do endividamento mediano do seu setor). 

 

Póvoa e Nakamura (2015) analisam a relevância da heterogeneidade da estrutura de dívida 

para a compreensão da estrutura de capital em uma amostra com 113 empresas de capital 

aberto no Brasil entre 2007 e 2011, usando painel de dados. Os resultados mostram que as 

características das empresas estão associadas à tomada de recursos por meio de fontes 

específicas e que o uso de medidas gerais de endividamento como variável dependente pode, 

efetivamente, ―esconder‖ fatores relevantes para a composição da estrutura de capital. 
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2.6.2 Teoria do market timing 

 

Rossi Júnior e Céspedes (2008) sugerem que as empresas brasileiras financiam a maior fração 

do seu déficit financeiro com capital próprio quando o seu custo está baixo comparativamente 

ao capital de terceiros, e quando seu valor de mercado é alto em relação ao valor patrimonial. 

Os resultados são consistentes com a teoria do market timing.  

 

Mendes, Basso e Kayo (2009) testam sem sucesso a teoria do equity market timing para o 

mercado acionário brasileiro. A alavancagem diminuiu no primeiro ano após o IPO, mas 

cresceu novamente sem apresentar a persistência necessária para corroborar a teoria. 

 

Rossi Júnior e Marotta (2010) também identificam que as empresas brasileiras que realizaram 

IPO adotam um comportamento oportunista, emitindo maior volume de ações em períodos 

denominados como ―quentes‖. Porém, o seu impacto na estrutura de capital limita-se ao curto 

prazo, retornando aos níveis de alavancagem anteriores alguns trimestres após a emissão. 

 

Vallandro, Zani e Schonerwald (2010) testaram a teoria de market timing no mercado 

brasileiro para uma amostra de 121 empresas que abriram o capital na Bolsa de Valores de 

São Paulo no período de 1997 a 2007, utilizando dados em painel. Os resultados evidenciam a 

presença do market timing no curto prazo, mas não comprovou sua persistência no longo 

prazo. As variáveis tangibilidade (relação positiva) e liquidez (relação negativa) mostram-se 

estatisticamente significantes na explicação da alavancagem, assim como as variáveis 

macroeconômicas juros e PIB (ambas com relação negativa). 

 

Albanez (2012) também examina o comportamento das empresas brasileiras de capital aberto 

por meio de dois estudos complementares e apresenta resultados em conformidade com o 

previsto pela teoria do market timing. Primeiramente avalia a influência dos valores de 

mercado históricos sobre a estrutura de capital das empresas que realizaram IPO no período 

de 2001 a 2011 e os resultados indicam que em momentos de altas cotações de mercado das 

ações as empresas reduzem o endividamento, demonstrando um comportamento oportunista, 

porém não persistente a ponto de determinar a estrutura de capital. Numa segunda etapa, 

busca relacionar indicadores de custo de capital com o grau de endividamento e os resultados 

demonstram que quanto maior o custo do capital próprio, maior o nível de endividamento e, 

quanto maior o custo do capital de terceiros, menor o uso de dívida como fonte de recursos.  
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Rogers et al. (2013) demonstram que as reclassificações do rating de crédito parecem não 

possuir conteúdo informacional para as decisões de estrutura de capital das empresas abertas 

não financeiras da América Latina. Porém, há indicativos de que as empresas classificadas em 

piores níveis de risco tendem a usar mais dívidas quando se encontram na iminência de 

reclassificações do rating, sugerindo existência de market timing. 

 

O Quadro 2 apresenta os principais determinantes da estrutura de capital aplicados em 

algumas pesquisas empíricas relacionadas à estrutura de capital. 
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Quadro 2 – Resumo de alguns trabalhos e o sinal encontrado para cada determinante da estrutura de capital.  

Variável Autores Sinal 

Tamanho Titman e Wessels (1988); Fischer, Heinkel e Zechner (1989); Gomes e Leal (2001); Perobelli e Famá (2002); Frank 

e Goyal (2003); Leary e Roberts (2005); Wald e Long (2007); Nakamura et al. (2007); Póvoa e Nakamura (2015). 

(-) POT (*) 

 Rajan e Zingales (1995); Titman e Wessels (1988); Fama e French (2002); Hovakimian, Hovakimian e Tehranian 

(2004); Flannery e Rangan (2006); Brito, Corrar e Batistella (2007); Lemmon, Roberts e Zender (2008); Byoun 

(2008); Roberts e Zender (2008); Medeiros e Daher (2008); Silva e Valle (2008); Frank e Goyal (2009); Bastos, 

Nakamura e Basso (2009); Graham e Leary (2011); Kayo e Kimura (2011); Forte, Barros e Nakamura (2013); 

Bastos (2014); Campos e Nakamura (2015). 

(+) TOT 

 Antoniou, Guney e Paudyal (2008). (NS) 

Tangibilidade Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004); Leary e Roberts (2005); Brito, Corrar e Batistella (2007); Medeiros 

e Daher (2008); Huang e Ritter (2009); Bastos, Nakamura e Basso (2009). 

(-) POT 

 Rajan e Zingales (1995); Titman e Wessels (1988); Gomes e Leal (2001); Flannery e Rangan (2006); Byoun 

(2008); Silva e Valle (2008); Frank e Goyal (2009); Graham e Leary (2011); Kayo e Kimura (2011); Bastos (2014); 

Póvoa e Nakamura (2015). 

(+) TOT e POT 

 Perobelli e Famá (2002); Antoniou, Guney e Paudyal (2008); Campos e Nakamura (2015). (NS) 

Pagamento de dividendos Byoun (2008); Lemmon, Roberts e Zender (2008); Frank e Goyal (2009); Bastos (2014). (-) TOT 

 Medeiros e Daher (2008).   (+) POT 

Benefício fiscal não relacionado DeAngelo e Masulis (1980); Leary e Roberts (2005); Flannery e Rangan (2006); Silva e Valle (2008). (-) TOT 

à dívida Bradley, Jarrell e Kim (1984); Titman e Wessels (1988). (+) 

 Perobelli e Famá (2002); Nakamura et al. (2007);  Byoun (2008) (NS). (NS) 

Continua. 
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Continuação. 

Variável Autores Sinal 

Risco (Volatilidade) Bradley, Jarrell e Kim (1984); Titman e Wessels (1988); Nakamura et al. (2007); Lemmon, Roberts e Zender 

(2008); Graham e Leary (2011); Forte, Barros e Nakamura (2013). 

(-) TOT 

 Gomes e Leal (2001); Brito, Corrar e Batistella (2007); Bastos, Nakamura e Basso (2009). (+) POT 

 Perobelli e Famá (2002); Leary e Roberts (2005); Antoniou, Guney e Paudyal (2008); Póvoa e Nakamura (2015). (NS) 

Oportunidade de Crescimento Rajan e Zingales (1995); Titman e Wessels (1988); Gomes e Leal (2001); Hovakimian, Opler e Titman (2001); 

Perobelli e Famá (2002); Flannery e Rangan (2006); Barclay, Morellec e Smith (2006); Nakamura et al. (2007); 

Byoun (2008); Lemmon, Roberts e Zender (2008); Frank e Goyal (2009); Graham e Leary (2011); Bastos (2014). 

(-) TOT 

 

 

 Fama e French (2002); Mackay e Phillips (2005); Kayo e Famá (1997); Forte, Barros e Nakamura (2013); Campos 

e Nakamura (2015). 

(+) POT (*) 

 Medeiros e Daher (2008); Bastos, Nakamura e Basso (2009). (NS) 

Gastos com P&D Titman (1984); Bradley, Jarrell e Kim (1984); Flannery e Rangan (2006); Faulkender e Petersen (2006); Byoun 

(2008); Graham e Leary (2011). 

(-) TOT 

 Chang e Dasgupta (2009). (NS) 

Benefícios Fiscais (Impostos de 

renda) 

Bradley, Jarrell e Kim (1984); Titman e Wessels (1988); Fischer, Heinkel e Zechner (1989); Antoniou, Guney e 

Paudyal (2008); Frank e Goyal (2009); Bastos, Nakamura e Basso (2009). 

(NS) 

Desempenho das Ações Korajczyk e Levy (2003); Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004); Antoniou, Guney e Paudyal (2008); 

Chang e Dasgupta (2009). 

(-) 

Continua. 
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Continuação. 

Variável Autores Sinal 

Rentabilidade ou Lucratividade Rajan e Zingales (1995); Titman e Wessels (1988); Gomes e Leal (2001); Fama e French (2002); Perobelli e Famá 

(2002); Flannery e Rangan (2006); Antoniou, Guney e Paudyal (2008); Lemmon, Roberts e Zender (2008); 

Medeiros e Daher (2008); Silva e Valle (2008); Frank e Goyal (2009); Bastos, Nakamura e Basso (2009); Forte, 

Barros e Nakamura (2013); Bastos (2014); Campos e Nakamura (2015). 

(-) POT 

 

 

 DeAngelo e Masulis (1980); Bradley, Jarrell e Kim (1984); Jensen (1986); Hovakimian, Hovakimian e Tehranian 

(2004). 

(+) TOT 

 Brito, Corrar e Batistella (2007); Póvoa e Nakamura (2015). (NS) 

Singularidade Titman e Wessels (1988).  (-)  

 Perobelli e Famá (2002). (NS) 

Crescimento das vendas Brito, Corrar e Batistella (2007); Nakamura et al. (2007). (+) 

Liquidez Rajan e Zingales (1995); Nakamura et al. (2007); Medeiros e Daher (2008); Bastos, Nakamura e Basso (2009); 

Póvoa e Nakamura (2015). 

(-) POT 

 

Maturidade (idade) Graham e Leary (2011). (+) 

 Forte, Barros e Nakamura (2013). (-) 

Desempenho das Ações Antoniou, Guney e Paudyal (2008); Chang e Dasgupta (2009); Hovakimian, Hovakimian e Tehranian (2004); 

Korajczyk e Levy (2003). 

 

Alavancagem do setor Frank e Goyal (2009); Bastos (2014); Campos e Nakamura (2015). (+) 

 Gomes e Leal (2001). (NS) 

Notas: Relação com endividamento: positiva (+), negativa (-) e não significante (NS). (*) Relação ambígua (+) e (-) 

           TOT (Trade-off theory) e POT (Pecking order theory) 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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2.7 Modelos baseados em estratégias corporativas 

 

De acordo com Harris e Raviv (1991), modelos de estrutura de capital que utilizam 

características da teoria de organizações industriais são classificados em duas categorias, uma 

que explora as relações entre a estrutura de capital da empresa e sua estratégia de competição 

no mercado de produtos, e outra que explora as relações entre a estrutura de capital da 

empresa e as características dos seus produtos ou insumos. 

 

Parsons e Titman (2008) fazem uma revisão dos estudos empíricos que abordam o impacto da 

estrutura de capital das empresas sobre as suas decisões estratégicas e na interação com seus 

stakeholders não financeiros. As evidências empíricas indicam que o endividamento amplia 

os reflexos das retrações econômicas e das ações predatórias dos competidores sobre as 

empresas muito alavancadas e que o relacionamento da empresa com os seus clientes pode ser 

interrompido por preocupações com a sua viabilidade econômico-financeira no longo prazo. 

O elevado grau de endividamento também pode inibir a capacidade ou o desejo das empresas 

em competir agressivamente, especialmente contra concorrentes com melhor estrutura de 

financiamento. Além disso, o endividamento pode disciplinar o relacionamento entre gestores 

e empregados, evitando a manutenção de excesso de mão-de-obra em períodos de retração 

econômica. 

 

Para os autores, os stakeholders não financeiros são definidos como as partes interessadas 

direta ou indiretamente na viabilidade de longo prazo da empresa. Essas partes interessadas 

incluem os clientes, os quais podem ter preocupações quanto ao desenvolvimento da parceria 

comercial e qualidade dos produtos da empresa; os empregados, que desenvolvem uma 

relação específica com a empresa; e os fornecedores, os quais podem realizar e exigir 

investimentos para o inter-relacionamento. Cada uma dessas partes pode demandar 

compensações pelos custos que irão suportar se a empresa deixar o negócio, portanto impõe 

custos de dificuldades financeiras para as empresas cuja estrutura de capital reflita uma maior 

possibilidade de falência. Além disso, a empresa pode ser impactada pelo aumento nos custos 

de dificuldades financeiras decorrentes das ações de seus concorrentes, que podem optar por 

uma competição mais agressiva quando a empresa está financeiramente debilitada. 

 

Essas teorias sugerem que os custos de dificuldades financeiras podem ser elevados e que, 

portanto, a probabilidade de incorrer em tais custos tem forte influência sobre a estrutura de 



55 
 

capital a ser selecionada pela empresa. Adicionalmente, as teorias sugerem que as condições 

financeiras da empresa também influenciam as decisões estratégicas dos seus stakeholders. 

Portanto, além de se buscar identificar e qualificar como o grau de endividamento influencia 

as decisões estratégicas, também é relevante considerar que se trata de novas variáveis 

importantes na determinação da estrutura de capital ótima. 

 

A seguir são apresentados alguns modelos e trabalhos empíricos sem, contudo, ter a pretensão 

de esgotar o tema. 

 

2.7.1 Influência da dívida nas interações estratégicas entre competidores 

  

Brander e Lewis (1986) e Maksimovic (1988) foram os pioneiros no estudo da estrutura de 

capital como uma variável estratégica em mercados de produtos competitivos. Brander e 

Lewis (1986), tendo por base o conceito de responsabilidade limitada dos acionistas, 

estabelecido por Jensen e Meckling (1976), desenvolvem um modelo de competição 

oligopolista de Cournot, sugerindo que a adoção de elevado grau de endividamento fomenta a 

adoção de estratégias de mercado mais agressivas (de maior risco) por parte da empresa 

alavancada. Tal comportamento decorre do fato dos acionistas não estarem sujeitos aos efeitos 

negativos em caso de falência, mas serem beneficiários do incremento nos resultados quando 

as condições do mercado são favoráveis. Desse modo, os acionistas buscam a maximização 

do valor do capital próprio e não do valor total da empresa. Essa utilização estratégica da 

estrutura de capital é predatória e, o efeito líquido quando as empresas do modelo a utilizam é 

a deterioração dos seus resultados, já que produz um excesso de oferta e a consequente queda 

nos preços dos produtos. Com isso, há um aumento do potencial de conluio entre as empresas 

competidoras. 

 

Por sua vez, o modelo de Maksimovic (1988) demonstra que há um limite para o grau de 

endividamento da empresa, mesmo na ausência de custos de falência ou vantagens fiscais da 

dívida, pois eventuais desvios em relação a esse limite afetam o incentivo dos acionistas para 

manter as práticas de conluio. Portanto, a estrutura de capital ótima depende do número de 

empresas do setor de atividade, da taxa de desconto, da elasticidade da demanda e de outros 

fatores que afetam o equilíbrio do mercado de produtos em oligopólios. Também demonstra 

que warrants podem reduzir o nível de produção de equilíbrio em oligopólios e que dívidas 

conversíveis e warrants podem ser usados para aumentar o limite do grau de endividamento 
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em casos específicos. Além disso, o efeito da limitação de capacidade sobre a estrutura de 

capital ótima é variável. O autor conclui que, além do desejo de limitar a competição, há 

outros fatores que afetam a estrutura de capital, e afirma que os seguintes resultados podem 

ser esperados se a vantagem fiscal for significante: 

 

1) O grau de alavancagem tende a ser elevado em setores muito concentrados e em setores 

muito fragmentados. 

2) Empresas em setores que têm uma alta taxa de desconto têm menores índices de 

alavancagem. 

3) Quanto mais elástica a demanda, maior a alavancagem das empresas do setor. 

4) Dívida conversível será usada em setores moderadamente fragmentados  e com 

relativamente altas taxas de desconto, isto é, setores que são marginalmente colusivos e cujas 

empresas têm baixa capacidade de dívida. 

5) Warrants tendem a ser mais observadas em setores com relativamente altas taxas de 

descontos e em setores relativamente fragmentados. 

6) Dívida conversível será usada preferencialmente a warrants como um instrumento para 

aumentar a capacidade  de dívida naqueles setores nos quais há vantagem fiscal para a dívida.  

 

O autor destaca que essa estrutura pode ser útil para a análise de fusões, uma vez que fusões 

podem ser interessantes para os acionistas em setores nos quais o número inicial de empresas 

é muito grande para manter a colusão, dado o custo de capital. Se há vantagens fiscais da 

dívida, combinações adicionais serão ótimas em tais setores, desde que empresas em setores 

concentrados possam manter a colusão enquanto suportam altos níveis de dívidas. 

 

Analisando uma extensão do modelo de Brander e Lewis (1986), Showalter (1995), usando o 

modelo de competição de Bertrand, demonstra que quando a empresa enfrenta incertezas 

relativas aos custos, o uso de dívida não produz uma vantagem estratégica, pois o aumento da 

alavancagem se reflete na redução do preço do produto em relação ao mercado, ação que é 

seguida pelo concorrente, e que reduz os lucros da empresa alavancada. Porém, quando as 

incertezas são associadas à demanda, o incremento da dívida possibilita o aumento do preço 

de equilíbrio e do lucro esperado da empresa. Nessa situação, os retornos são maiores com 

choques positivos, incentivando o aumento dos preços e da alavancagem.  
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Para Wanzenried (2003) a lucratividade na utilização de dívida também depende das 

características dos produtos da empresa, pois no caso de produtos substitutos a manutenção de 

dívida se reflete em um resultado menor. Por outro lado, no caso de produtos 

complementares, a utilização de dívida aumenta os resultados da empresa e a vantagem será 

mútua se os competidores utilizarem estrategicamente a dívida. Seguindo essa mesma linha de 

raciocínio, Hann e Toolsema (2008), testam como o equilíbrio do modelo é afetado pela 

volatilidade da demanda e a substituibilidade entre produtos. O resultado, contrariamente a 

Wanzenried (2003), mostra que o equilíbrio do nível de endividamento diminui quando a 

demanda do mercado tornar-se mais volátil.  

 

Stenbacka (1994) reavalia o modelo de Maksimovic (1988) mediante a inserção da variável 

impostos e confirma a existência de um limite de endividamento para a manutenção do 

conluio. Porém, acrescenta que a partir de um determinado nível de demanda há a quebra das 

práticas de conluio, pois o valor presente das perdas pela queda nos preços é menor em 

relação aos ganhos de volume. Além disso, o autor demonstra que esse nível de demanda é 

reduzido pelo incremento na alavancagem o que se torna uma barreira (numa extensão 

limitada) para novos entrantes no mercado. Contudo, o aumento da dívida representa um 

aumento do risco em face do abandono do conluio. Assim, a estrutura ótima de capital 

contemplará níveis de endividamento, cuja magnitude dependerá das variáveis choques de 

demanda e alíquotas de impostos. 

 

Chevalier (1995a), aproveitando o grande incremento de operações de aquisição alavancada 

(leveraged buyout - LBO) na década de 1980 nos Estados Unidos, realiza um dos primeiros 

trabalhos empíricos que busca avaliar como a estrutura de capital das empresas afeta a 

competição em seu mercado de produtos. Aplicou pesquisa que estabelece uma relação entre 

estrutura de capital da empresa e a competição de mercado do produto, usando dados do setor 

de supermercados. Os resultados sugerem que o anuncio de aquisições alavancadas de um 

participante aumenta o valor de mercado dos seus concorrentes locais, que cadeias de 

supermercados estão mais propensas a entrar e expandir no mercado local se uma grande 

parcela das empresas estabelecidas naquele mercado empreenderem e, que a alavancagem 

aumentou no final da década de 1980 e conduziu a uma competição menos agressiva neste 

setor de atividade e, consequentemente, a preços mais elevados. Segundo a autora, os 

resultados estão consistentes com os modelos teóricos de Fudenberg e Tirole (1986) e Bolton 
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e Scharfstein (1990) e, inconsistentes com os modelos teóricos de Brander e Lewis (1986), 

Maksimovic (1988) e Rotemberg e Scharfstein (1990), que predizem o inverso. 

 

Chevalier (1995b) explora em maior profundida a dimensão da competição por preços entre 

as empresas. Seus resultados indicam que LBOs têm significante impacto sobre os preços 

praticados pelos supermercados locais. No entanto, a direção das mudanças nos preços pós 

LBO depende da estrutura financeira dos concorrentes. Quando seus competidores estão 

menos alavancados, LBOs levam a uma queda nos preços, o que pode ser visto como 

evidência de ação predatória oportunista pelos concorrentes com menores restrições 

financeiras.  Quando, porém, os concorrentes também estão muito alavancados, os preços 

aumentam após LBOs, evidência que suporta os resultados do estudo anterior da autora. 

  

Chevalier e Scharfstein (1996) apresentam modelo no qual a dependência de financiamento 

externo da empresa altera o seu estimulo para buscar o aumento da participação de mercado, 

levando as empresas muito alavancadas a aumentar os preços durante as crises de mercado. 

Utilizando amostra do setor de supermercados os autores evidenciam que empresas que 

realizaram LBO recentemente aumentam mais os preços em momento de severa queda do 

mercado do que seus pares menos alavancados.  

 

Phillips (1995) examina os aumentos acentuados de dívida em quatro indústrias - fibra de 

vidro, carretas, polietileno e gesso – objetivando explorar o impacto sobre as estratégias 

competitivas das empresas. Os resultados demonstram que em três setores (fibra de vidro, 

carretas e polietileno) as maiores empresas que realizaram LBOs perderam participação de 

mercado. No setor de gesso, a empresa líder aumentou sua participação de mercado apesar de 

um elevado incremento da alavancagem. Também há indicações de que a dívida influencia os 

preços dos produtos. O índice médio de dívida é positivamente associado com os preços dos 

produtos em todos os setores, exceto no setor de gesso, onde é significantemente negativo. Os 

resultados dos três primeiros setores estão consistentes com os modelos de Chevalier e 

Scharfstein (1996) e Dasgupta e Titman (1998), enquanto que o resultado do setor de gesso 

segue os modelos de Brander e Lewis (1986) e Maksimovic (1988). 

 

Kovenock e Phillips (1997) analisam dez setores manufatureiros (tecelagem, colchões, 

produtos de papel, polietileno, vidros planos, fibra de vidro, gesso, pilhas, baterias e 

semirreboques) onde no mínimo uma das quatro principais empresas do segmento apresentou 
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grande alteração na estrutura de capital através de LBO ou emissão de dívida. Os resultados 

indicam que o grau de concentração no setor, a capacidade instalada utilizada e a 

produtividade das plantas industriais são relevantes determinantes do endividamento e 

posteriores decisões de investimentos. O reflexo do alto grau de endividamento faz com as 

empresas que atuam em setores com alta concentração estejam mais propensas a reduzir os 

investimentos e ao fechamento de unidades industriais. Por outro lado, os concorrentes são 

menos propensos a fechar plantas e mais propensos a investir quando a participação de 

mercado das empresas alavancadas é muito elevado.  

 

Seguindo o modelo de Chevalier e Scharfstein (1996), Campello (2003) avalia a 

contraciclicalidade do markup (margem de preços versus custos), buscando determinar as 

implicações do fato da probabilidade de falência reduzir os incentivos das empresas em 

buscar o aumento da participação de mercado em momentos de crise. Usando dados de 20 

setores manufatureiros e o modelo de regressão, o autor evidencia um coeficiente positivo 

significante da interação entre alavancagem da indústria e declínio macroeconômico, 

concluindo que choques negativos na demanda induzem as empresas a aumentar (ou cortar 

menos) o markup em setores com mais concorrentes financiados externamente.  Também há o 

fato do impacto negativo da dívida sobre o crescimento das vendas durante recessões ser 

limitado para setores nos quais os concorrentes têm baixa alavancagem.  

 

Khanna e Tice (2000) examinam como as empresas respondem aos choques exógenos em seu 

ambiente competitivo. Estudando a rápida expansão em nível nacional da rede Wal-Mart 

durante 1975-1996, investigam como as varejistas de departamentos locais respondem quando 

a Wal-Mart entra em seus mercados, focando nas características que determinam a capacidade 

de competição do operador local. Os resultados associam alto endividamento com menor 

agressividade nos investimentos. Empresas mais focadas no varejo de descontos, grandes 

empresas e empresas mais lucrativas competem mais agressivamente com a Wal-Mart.  

 

Khanna e Tice (2005) expandem seu trabalho anterior e demonstram que interessantemente a 

Wal-Mart instala suas lojas mais próximas dos concorrentes que são menos eficientes e mais 

alavancados, consistente com a ideia de que a alavancagem enfraquece a capacidade de 

resistir à competição. Apresentam ainda evidências que sugerem a ação predatória sobre as 

empresas muito alavancadas por parte dos concorrentes com estrutura de capital mais 

conservadora. Também encontram que mais elevada alavancagem no mercado das varejistas 
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de descontos implica em preços médios mais elevados durante períodos de normalidade e 

menores preços durante períodos de recessões, sendo que estas diferenças são mais 

acentuadas em mercados com elevada dispersão de dívida, o que sugere ação predatória como 

o mecanismo que dirige a prociclicalidade observada nos preços. Em mercados onde as 

empresas têm estruturas de capital similares (mesmo que a maioria seja muito alavancada), a 

extensão das empresas que saem do negócio não está relacionada com a redução dos preços 

durante recessões. No entanto, em mercados onde apenas algumas empresas estão em 

dificuldades financeiras, a redução dos preços aumenta a probabilidade das empresas muito 

alavancadas serem forçadas a sair do mercado durante recessões. Os autores estão 

convencidos que as ações predatórias têm provavelmente importante influência sobre os 

preços e sobrevivência. 

 

O estudo de Istaitieh e Rodrigues-Fernandez (2002) trabalha com uma amostra de 1502 

empresas manufatureiras espanholas, no período de 1993 a 1999, e os seus resultados indicam 

que as empresas que atuam em setores com alto grau de concentração tendem a apresentar um 

nível de endividamento elevado, bem como empresas muito alavancadas promovem o 

aumento da concentração industrial. Ademais, as empresas com menor grau de integração 

vertical demostram elevado nível de alavancagem. Por outro lado, empresas com grande 

reputação, alta concentração de clientes e forte poder de barganha dos empregados, 

demonstram estar associadas com baixo grau de endividamento. Em uma pesquisa 

complementar Istaitieh e Rodrigues-Fernandez (2003) incluem como variável chave de 

interação com o endividamento, as alterações no comportamento estratégico das empresas. Os 

resultados evidenciam que as empresas com elevado grau de alavancagem adotam uma 

postura de menor agressividade em uma disputa de preços, atenuando o nível de concorrência 

do mercado; e também indicam que o poder de barganha dos empregados e a alta 

concentração dos clientes têm uma correlação negativa com o nível de endividamento. Os 

autores argumentam que a estrutura do mercado de produtos e insumos pode influenciar e ser 

influenciado pelas decisões financeiras, pois a estrutura financeira altera o direito sobre o 

fluxo de caixa residual das empresas e impacta na sua capacidade de investimentos e de 

reações estratégicas no mercado. 

 

O’Brien (2003) analisa o impacto da estratégia competitiva, baseado numa indústria 

inovadora e nas decisões sobre a estrutura de capital. Os testes são realizados a partir de uma 

amostra de 16.358 empresas da base de dados da Compustat, abrangendo o período de 1980 a 
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1999. Os resultados indicam que investimentos intensivos em P&D, em um mesmo setor de 

atividade, induzem as empresas a adotarem um menor grau de endividamento. Isto significa 

que para as empresas, cuja estratégia competitiva está baseada na inovação, é fundamental a 

manutenção de uma folga financeira. Há uma relação negativa entre inovação e alavancagem, 

o que sugere que as empresas muito alavancadas e com estratégia baseada na inovação têm 

seu desempenho significativamente prejudicado. Para o autor, as empresas que escolhem 

competir em inovação devem, de forma geral, selecionar a estrutura de capital de forma a 

sempre operar com uma folga financeira. Assim, as empresas que enfatizam fortemente a 

estratégia de inovação tendem a ser menos alavancadas. 

 

Moraes (2005), baseado nos trabalhos de Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002, 2003), testa 

a relação entre a estrutura de capital e a competição de mercados de produtos através de uma 

amostra de 181 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, no período de 

1999 a 2002. Os resultados evidenciam que em mercados menos competitivos e com menor 

grau de concentração, as empresas utilizam maior nível de alavancagem. Também apresenta 

uma relação positiva entre endividamento e reputação das empresas (métrica aferida pelo 

tempo de atuação) e despesas com funcionários. 

 

Severo (2008) analisa a interação entre a estrutura de capital e a estratégia competitiva das 

empresas brasileiras através de uma amostra com 207 empresas, de 12 setores, listadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo, no período entre 1996 e 2007. Os resultados apresentam 

evidências da influência da estrutura de capital sobre a estratégia competitiva em mercado de 

produtos e insumos e vice-versa.  

 

Os resultados de Moeinaddin, Nayebzadeh e Ghasemi (2013) indicam que há uma significante 

associação entre a estrutura de capital e a competição no mercado de produtos das 89 

empresas da sua amostra, as quais estão listadas na Bolsa de Valores de Teerã. Entretanto, não 

encontraram relação significante com a estrutura de capital quando são aplicados o Q de 

Tobin e o índice Herfindahl-Hirschman como métricas da competitividade no mercado 

produtos. 

 

No quadro 3 encontram-se as variáveis estratégicas utilizadas em alguns estudos empíricos 

relacionados à estrutura de capital e as interações estratégicas entre competidores. 
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Quadro 3 – Principais variáveis estratégicas, autores e proxies usadas nos estudos  

Variável Autores Proxy 

Gastos com P&D Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento 

Integração Vertical Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

Moraes (2005)  

Severo (2008) 

Custo dos Materiais / Total das Vendas 

Custos dos Produtos Vendidos / Total das Vendas 

Concentração do Setor 

 

 

 

Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

Moraes (2005) 

Severo (2008) 

Kovenock e Phillips (1997) 

Soma da participação de mercado das quatro maiores empresas do seu setor. 

 

 

(Índice Herfindahl) Chevalier (2005a) Soma da participação de mercado das cinco maiores empresas do seu setor. 

Reputação Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

Moraes (2005) 

Severo (2008) 

A idade da empresa (da fundação ao último ano da amostra) 

 

Intensidade de Capital O’Brien (2003) 

 

Total dos Ativos / Vendas 

 

Uso da Capacidade Instalada Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

Kovenock e Phillips (1997) 

Severo (2008) 

Percentual utilizado da capacidade instalada 

Taxa de Crescimento Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) Despesas de Capital / Total dos Ativos 

 

Intensidade de P&D O’Brien (2003) Gastos em P & D / Vendas 

Continua. 
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Continuação. 

Variável Autores Proxy 

Inovação O’Brien (2003) Soma [Percentil (Intensidade de P&D do segmento / Intensidade de P&D do setor de 

atuação) / Total dos Ativos de cada segmento] 

Abertura de Mercado Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

 

Total das importações + exportações / Total dos Ativos 

 Severo (2008) Dummy para empresas na lista das 250 maiores exportadoras da SECEX (Secretaria de 

Comércio Exterior do Brasil). 

Variação na Demanda Kovenock e Phillips (1997) Variação da utilização da capacidade instalada 

Estratégia Istaitieh e Rodriguez-Fernandez (2002) 

Severo (2008) 

Vendas t0 / Vendas t-1 

Vendas t0 * IGPM / Vendas t-1 e (CPV + Depreciação) / Total das vendas 

Variação no Preço Kovenock e Phillips (1997) Variação nos preços da produção do setor 

Produtividade Kovenock e Phillips (1997) Valor da produção por trabalhador fabril / Valor médio da produção por trabalhador 

fabril do setor 

Participação de mercado dos 

concorrentes com alta alavancagem 

Kovenock e Phillips (1997) Valor das vendas de todas as empresas com alta alavancagem / (Total do valor das 

vendas do setor – part. mercado da própria empresa se ela estiver altamente alavancada) 

Markup Campello (2003) Logaritmo (preço / variação do custo marginal médio de uma hora de trabalho em 

relação ao número de horas trabalhadas no setor) 

Movimentos macroeconômicos Campello (2003) Mudanças na negativa do log do PIB 

Intensidade da publicidade O’Brien (2003) Gastos com publicidade / Vendas 

Poder de barganha dos empregados Moraes (2005) Despesas com pessoal do setor / Número de empregados do setor 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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2.7.2 Influência da dívida nas interações com os stakeholders não financeiros 

 

Esta linha de pesquisa foi iniciada por Titman (1984), a qual considera os reflexos dos custos 

das dificuldades financeiras (falência ou reorganização da empresa) sobre os stakeholders não 

financeiros (clientes, fornecedores e empregados). Tais custos incluem os investimentos 

específicos da inter-relação, tais como gastos com pesquisas e equipamentos específicos por 

parte dos fornecedores e trabalhadores e o incremento das despesas dos clientes. Seu modelo 

examina a relação de agência entre uma empresa (como agente) e seus clientes (como 

principal) e demonstra que tais custos em conjunto com os custos inerentes ao conflito de 

interesses entre investidores e credores têm relevante implicação sobre a teoria da estrutura de 

capital ótima.  

 

Os ativos específicos são aqueles cujos valores para a empresa são superiores às suas 

respectivas cotações no mercado secundário ou de reposição. Portanto apresentam 

oportunidades de realocação mais restritas junto a outros agentes do mercado. Por 

conseguinte, quanto maior a especificidade do ativo de uma empresa, maior será o prêmio de 

risco requerido pelos credores e, consequentemente, maiores serão os seus custos de transação 

(WILLIAMSON, 1988). 

 

Titman (1984) argumenta que se os clientes e outros parceiros da empresa avaliam 

racionalmente a probabilidade da sua liquidação, a empresa irá indiretamente suportar estes 

custos ex ante. Por exemplo, o preço que o consumidor está disposto a pagar por um produto 

durável declina à medida que a probabilidade de liquidação da empresa que o produz 

aumenta, refletindo o crescimento nos custos de manutenção esperados, então, a empresa 

indiretamente suporta tais custos na forma de menores preços dos seus produtos no período 

corrente. Desse modo, é fundamental que a empresa administre sua estrutura de capital, pois 

um aumento no seu nível de endividamento irá aumentar a probabilidade das dificuldades 

financeiras futuras o que altera os termos das relações comerciais com os seus parceiros.  

 

Em virtude desses aspectos, a política de liquidação a qual maximiza o valor corrente da 

empresa leva em conta tais custos. A escolha da estrutura de capital é um mecanismo pelo 

qual a empresa pode se posicionar antecipadamente quanto à política ótima de liquidação a 

ser implementada. Uma apropriada seleção da estrutura de capital assegura que os detentores 
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de capital próprio continuem a operar a empresa enquanto ela está solvente e os detentores de 

crédito assumam o seu controle quando ela entra em liquidação, os quais somente optam pela 

sua liquidação nas situações em que tal ação seja consistente com a política ótima. De acordo 

com este modelo teórico, então, empresas de bens duráveis, as quais podem potencialmente 

impor altos custos aos stakeholders não financeiros, adotam estruturas de capital que mantém 

um baixo grau de endividamento, já empresas de bens não duráveis tendem a adotar um maior 

grau de alavancagem financeira (TITMAN, 1984). 

 

Titman e Wessels (1988) realizam testes empíricos e encontram que as empresas com 

produtos específicos ou especializados apresentam relativamente baixo grau de 

endividamento. Mais detalhadamente, a magnitude do coeficiente negativo estimado para o 

atributo da singularidade indica que as empresas que têm como característica elevados gastos 

em P&D e elevadas despesas comerciais e, que apresentam pequena taxa de abandono 

voluntário dos seus empregados, possuem baixo grau de endividamento. Dados os resultados, 

os autores afirmam que as evidências suportam as implicações de Titman (1984) de que as 

empresas que podem potencialmente impor altos custos aos seus clientes, trabalhadores e 

fornecedores em um evento de liquidação tendem a escolher menores graus de 

endividamento.  

 

Os indicadores de singularidade utilizados por Titman e Wessels (1988) são: (i) gastos em 

P&D em relação às vendas, uma vez que é esperado que empresas que comercializem 

produtos com a ausência ou menor concorrência de produtos substitutivos realizem maior 

volume de gastos em P&D (relação positiva), pois o risco de suas inovações serem 

reproduzidas pelos concorrentes é menor, além de possibilitar a obtenção de novos produtos 

não existentes no mercado; (ii) razão entre despesas comerciais e vendas, considerando que é 

esperado que empresas com produtos específicos tenham maiores despesas com publicidade, 

promoção e vendas (relação positiva); e (iii) taxa de abandono do emprego, calculada como o 

percentual da força de trabalho que abandona voluntariamente o emprego (relação negativa), 

pois tendem a possuir empregados com maior grau de especialização, o que torna mais 

custosa a troca de emprego. Allen e Phillips (2000) sugerem que os gastos em P&D e as 

despesas com publicidade têm maior probabilidade para criar os ativos específicos do inter-

relacionamento setorial. 
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O estudo também evidencia que as empresas menores tendem a utilizar significativamente 

mais dívidas de curto prazo, provavelmente em função dos reflexos dos altos custos de 

transação a que estão sujeitas quando da emissão de dívidas de longo prazo ou capital. Isso as 

torna mais vulneráveis aos reflexos de desacelerações econômicas temporárias. O modelo 

usado, todavia, não consegue explicar a variação nos índices de conversão de dívida entre as 

empresas e não encontra suporte estatístico para a relação do endividamento com as variáveis 

expectativa de crescimento das empresas, benefícios fiscais não relacionados à dívida, 

volatilidade e valor colateral dos seus ativos. Porém, encontra algum suporte para a 

proposição de que empresas lucrativas têm relativamente menor índice de endividamento 

quando relacionado ao valor de mercado do seu capital (TITMAN; WESSELS, 1988). 

 

Em outro estudo, Maksimovic e Titman (1991) demonstram em seu modelo teórico que os 

clientes são avessos em negociar com fornecedores muito alavancados, mesmo que uma 

eventual falência não lhe tragam grandes custos diretos, em face das empresas em 

dificuldades financeiras tenderem a negligenciar a qualidade de seus produtos para preservar 

o fluxo de caixa de curto prazo. Desse modo, a adoção de uma política de endividamento mais 

conservadora por parte da empresa fornecedora pode sinalizar um comprometimento com a 

continuidade de suas atividades, reputação e parcerias e, impactar positivamente na percepção 

dos seus stakeholders não financeiros. Portanto, tais custos se refletem no nível ótimo da 

estrutura de capital das empresas. 

 

Balakrishnan e Fox (1993) investigam simultaneamente a importância da singularidade, 

características específicas das empresas e características da indústria na determinação da 

estrutura de capital das empresas. Os resultados indicam que as características específicas têm 

maior poder de explicação da variação no grau de endividamento. A relação entre 

alavancagem e certos determinantes da estrutura de capital, tais como benefícios fiscais e 

risco do negócio, também está condicionada à presença dos efeitos de ativos específicos. Os 

autores afirmam que tais evidências em conjunto levam a acreditar que a capacidade da 

empresa em obter empréstimos e definir sua estrutura de capital está interligada com sua 

estratégia de negócios, com a natureza dos seus ativos e com a possibilidade de aplicar tal 

estratégia.  

 

Bronars e Deere (1991) apresentam um modelo no qual a dívida protege a riqueza dos 

acionistas através da redução dos fundos potencialmente disponíveis para concessões salariais 
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em negociações com os sindicatos de empregados (a dívida reduz a pressão reivindicatória ou 

o poder de barganha dos sindicatos). 

 

Os trabalhos de Sharpe (1994) e Hanka (1998) demonstram que a dívida disciplina os gestores 

a evitar o excesso de pessoal durante cenários de retração econômica, incrementando a 

sensibilidade do quadro de funcionários da empresa à demanda. Hanka (1998) também indica 

que as empresas com elevada alavancagem pagam salários menores, seus fundos de pensão 

são menos generosos e propiciam menor garantia de manutenção dos empregos aos seus 

trabalhadores durante períodos de retração econômica. 

 

Opler e Titman (1994), usando uma amostra num período de 20 anos (1972-1991) e modelo 

de regressão, demonstram que empresas muito endividadas que atuam em setores da indústria 

que estão em declínio sofrem perdas de participação de mercado (vendas) em relação aos seus 

pares menos alavancados, e que tal impacto é mais pronunciado em cenários de retração 

econômica. Esta perda é também mais acentuada nas empresas que investem mais fortemente 

em P&D, ou seja, empresas que ofertam produtos específicos, o que é consistente com Titman 

(1984) e Maksimovic e Titman (1991). Os autores também reportam que as vendas e o valor 

de mercado das ações declinam em setores com maior concentração de mercado, onde os 

benefícios de ações predatórias são provavelmente mais elevados e, examinando as vendas de 

ativos, taxas de investimentos e índices de crescimento do emprego para os dois grupos de 

empresas durante períodos de retração do setor, verificam que as empresas com alta 

alavancagem não superam o grupo de empresas com menor endividamento em nenhum dos 

indicadores. Esta constatação sugere que a redução de custos orientada pelo gestor não seja a 

provável explicação para o seu pobre desempenho. 

 

Zingales (1998) estuda a desregulamentação da indústria de transporte de cargas por 

caminhões em 1980 nos Estados Unidos, usando modelo de regressão, com a finalidade de 

separar as perdas conduzidas por clientes daquelas causadas por ações predatórias dos 

concorrentes. Os resultados indicam que as empresas muito alavancadas, mesmo depois de 

controlada a sua eficiência operacional, têm menor probabilidade de sobreviver à 

desregulamentação do que os seus concorrentes mais conservadores financeiramente.  

 

O autor analisa individualmente os dois segmentos. O segmento LTL (less-than-truck) tem 

capacidade de carga menor (até 10 mil lb) e depende de grandes investimentos em centrais e 
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redes de distribuição. Assim o valor da empresa desse segmento depende em grande parte do 

atendimento e da prestação de serviços aos clientes e do desenvolvimento de relacionamento 

com os clientes. Portanto, a liquidação ou restruturação da empresa provavelmente é muito 

dispendiosa para esse segmento, porque destrói a maior parcela do valor derivado dos 

investimentos específicos feitos pelos seus clientes e empregados. Em contraste, o segmento 

de TL (truckload), que presta serviços de entregas para cargas superiores a 10 mil lb, é 

caracterizado por uma concorrência mais intensa pós-regulação e não precisa realizar 

investimentos relevantes em infraestrutura. Uma vez que o valor da empresa é derivado 

principalmente dos caminhões pesados e demais equipamentos, os custos de dificuldades 

financeiras são menores em face da maior facilidade em reempregar os ativos tangíveis. Os 

resultados indicam que os grupos de empresas mais dependentes das receitas oriundas do 

segmento LTL, onde o serviço é importante, têm a probabilidade de sobreviver à 

desregulamentação afetada negativamente pelos níveis de alavancagem anteriores. Tais 

resultados destacam o importante papel das dificuldades financeiras conduzida pelo cliente. O 

autor considera que a dívida pode afetar a capacidade da empresa em competir (sobreviver) 

reduzindo a sua capacidade de investimento ou dificultando sua posição competitiva em 

decorrência da ação predatória ou deterioração do seu relacionamento com os stakeholders 

não financeiros. 

 

Zingales (1998) também mostra que, além de investir de forma menos agressiva, as empresas 

altamente alavancadas começaram a cobrar preços mais baixos, iniciando cerca de dois anos 

após a desregulamentação (1982). Outros trabalhos são consistentes com estas evidências: (1) 

concorrentes bem financiados se envolvem e ações predatórias (TELSER, 1966; BOLTON; 

SCHARFSTEIN, 1990); (2) os concorrentes são induzidos a competir mais agressivamente 

(BRANDER; LEWIS, 1986); e (3) os clientes de empresas altamente alavancadas demanda 

compensações para a possibilidade de falência (TITMAN, 1984). Em oposição, Chevalier e 

Scharfstein (1996) e Dasgupta e Titman (1988) apresentam modelos nos quais empresas 

muito alavancadas praticam preços mais elevados. 

 

Krishnaswami e Subramaniam (2000) apresentam um modelo que incorpora as relações das 

empresas com seus fornecedores, em um modelo de interações estratégicas com seus 

concorrentes, e encontram evidências que, sob condições de concorrência imperfeita e 

contratação incompleta, a dívida aumenta a eficiência no abastecimento dos insumos de 

produção da empresa, porém, também beneficia os seus concorrentes em face da redução nos 
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custos dos insumos. Esse efeito elimina os benefícios advindos de estratégias agressivas no 

mercado de produtos que resultam do aumento do endividamento e, pode inclusive, promover 

o aumento do valor de mercado das empresas concorrentes. 

 

Almazan, Suarez e Titman (2003) apresentam um modelo que demonstra que parcela da 

rentabilidade das empresas está relacionada à forma de como elas são percebidas por seus 

stakeholders. Assim, a perda de competitividade no mercado ou o aumento do risco de 

dificuldades financeiras tenderá a aumentar os seus custos para a manutenção dos clientes e 

fornecedores. Os autores ainda demonstram que há uma assimetria dos reflexos das 

informações, ou seja, informações desfavoráveis apresentam um impacto superior quando 

comparadas com o efeito de informações positivas. 

 

Kale e Shahrur (2007) usam a matriz insumo-produto para a economia norte-americana para 

identificar os fornecedores e clientes para as empresas de sua amostra. Eles verificam que 

empresas com alta intensidade de gastos em P&D, sejam em indústrias fornecedoras, sejam 

em indústrias de consumo intermediário (clientes), apresentam menor grau de endividamento. 

Estes resultados são consistentes com a importância dos investimentos específicos para a 

determinação da estrutura de capital. 

 

Quando uma empresa direciona grande proporção de suas vendas para poucos e grandes 

clientes, frequentemente existe uma relação de parceria e, normalmente, os produtos são 

customizados, o que significa que há ativos da empresa que são específicos para atender os 

seus grandes clientes. Tais relações bilaterais entre clientes e fornecedores são de particular 

interesse para o estudo dos reflexos dos investimentos específicos na estrutura de capital. Se 

um cliente responder pela maior parcela das receitas de uma empresa, conhecer a 

probabilidade de eventual falência deste cliente e, consequentemente, o seu grau de 

endividamento, é de fundamental interesse para esta empresa. Assim, diferentemente, do 

modelo de Titman (1984), o fornecedor pode ficar mais preocupado em relação à dificuldade 

de reutilizar seus ativos específicos em caso de perda do cliente do que de sua própria 

alavancagem afetar a decisão do cliente em realizar os investimentos específicos da relação (o 

cliente somente irá se retirar se os custos da perda dos seus investimentos específicos exceder 

os benefícios do negócio).  
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Considerando tais dificuldades, o fornecedor pode preferir se manter menos alavancado para 

reduzir os custos das dificuldades financeiras e também pode preferir que seu principal cliente 

seja menos alavancado. 

 

Ressalta-se que, conforme Balakrishnan e Fox (1993), por definição, ativos específicos da 

empresa não podem ser realocadas para outros usos sem custos e, portanto, não pode ser 

utilizados como garantias para empréstimos. Muitos ativos específicos são intangíveis, o que 

dificulta sua avaliação, como, por exemplo, P&D e publicidade. 

 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) investigam como a relação entre fornecedor e cliente afeta 

as escolhas financeiras de ambos. Examinam se os clientes mantém menor grau de 

alavancagem financeira quanto têm um parceria com seus fornecedores. Para estas empresas 

os fornecedores são importantes stakeholders, que precisam executar investimentos 

específicos para o inter-relacionamento, beneficiando a ambos. 

 

Entretanto, uma vez que os fornecedores não são diversificados e são dependentes das 

compras dos seus clientes, seu incentivo para realizar os investimentos específicos é 

impactado pela condição financeira dos clientes. Para motivar os seus fornecedores a 

executarem os investimentos específicos, então, o cliente deve manter um menor grau de 

alavancagem financeira. 

 

O resultados evidenciam que na indústria de produtos duráveis, os clientes que adquirem uma 

maior proporção dos seus insumos de ―fornecedores dependentes‖ mantem menor grau de 

alavancagem. Contudo, tais resultados são muito mais fracos para a indústria de produtos não 

duráveis e são inexistentes para os clientes de empresas não manufatureiras. Além disso, 

mesmo para os clientes dos setores de produtos duráveis, os resultados são dirigidos pelas 

proporções das compras de fornecedores que também atuam nos setores de produtos duráveis. 

Esses resultados suportam a hipótese de que os clientes em setores de produtos duráveis 

mantém estrutura de capital conservadora para incentivar os seus fornecedores a se 

comprometerem em maior escala com os investimentos específicos exigidos pela parceria. 

 

Os autores também investigam como esta relação entre cliente e fornecedor afeta a estrutura 

de capital dos fornecedores dependentes, cuja hipótese estabelece que o fornecedor 

dependente também pode manter menor grau de alavancagem financeira para se proteger do 
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efeito devastador da perda dos clientes principais. Seus resultados demonstram uma relação 

negativa, o qual, porém, está presente apenas para os fornecedores da indústria de bens 

duráveis. Além disso, a presença de entidades governamentais como um cliente relevante não 

afeta o grau de endividamento dos fornecedores, mesmo em setores de produtos duráveis. Os 

autores afirmam que há muitas possíveis explicações para esses resultados. Por exemplo: os 

compradores governamentais apresentam baixa probabilidade de irem à falência, eles não são 

direcionados para a obtenção de lucros, e podem algumas vezes colocar pedidos para 

empresas em dificuldades financeiras como o objetivo de ajuda-las a se manterem operantes e 

assim evitar a perda de postos de trabalho. Portanto, o risco do fornecedor ficar em 

dificuldades financeiras pela perda de vendas para entidades governamentais pode ser 

percebido como baixo. 

 

Um resultado notável é que há uma maior proporção de empresas sem alavancagem entre 

aquelas com clientes principais. Uma possível razão é o perfil dos seus clientes. Também 

encontram evidências de que o fim das vendas para os principais clientes afetam os 

fornecedores em vários aspectos. 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Titman (1984) com relação à desvalorização dos 

investimentos específicos do inter-relacionamento em caso de liquidação da empresa, 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) destacam, por exemplo, que os empregados podem, além de 

perder os seus empregos, encontrarem dificuldades de recolocação em caso de fechamento de 

empresas que produzem produtos específicos ou especializados em face da menor 

possibilidade de identificar outras empresas do mesmo segmento de negócios.  Assim, os 

autores argumentam que como decorrência do fato da maior alavancagem aumentar o risco de 

dificuldades financeiras da empresa, os empregados tenderiam a relutar em trabalhar em tais 

empresas e como isso haveria um incremento nos salários como forma de atração da mão de 

obra.  

 

Os clientes de produtos duráveis e sofisticados em geral requerem serviços pós-vendas de 

reparos e peças de reposição e, assim, prefeririam adquiri-los de empresas em boa situação 

financeira. Assim, uma empresa muito alavancada pode enfrentar uma menor demanda ou ser 

obrigada a conceder descontos nos preços para a atração de clientes. 
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Bah e Dumontier (2001) afirmam que empresas com elevada intensidade de gastos com P&D 

possuem pelos menos três razões para priorizar a utilização de capital próprio em detrimento 

do endividamento: (i) os credores estão mais expostos ao risco de expropriação de riqueza, 

porque essas empresas estão engajadas em atividades de elevado risco, o que aumenta os 

custos das transações; (ii) seus ativos não são facilmente aceitos como garantias (colateral) 

dos contratos, dada a sua especificidade; e, (iii) a mensuração das oportunidades de 

crescimento responde por uma significativa parcela do valor de mercado das empresas.  

 

Por essas mesmas razões, no caso da captação de recursos onerosos, devem ser priorizadas as 

dívidas de curto prazo em relação ao longo prazo. Os autores também destacam que tais 

empresas têm acesso limitado aos mercados de títulos em função de sua relutância em 

fornecer informações estratégicas que poderiam ser conhecidas por seus competidores. Dessa 

forma, elas devem priorizar a utilização de recursos gerados internamente, pagar baixos 

dividendos e possuir grandes disponibilidades de caixa e de títulos negociáveis. 

 

No quadro 4 encontram-se as variáveis estratégicas utilizadas em alguns estudos empíricos 

relacionados à estrutura de capital e as interações no mercado de insumos e produtos. 
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Quadro 4 – Principais variáveis estratégicas, autores e proxies usadas nos estudos  

Variável Autores Proxy 

Singularidade Titman e Wessels (1988) Gastos de P&D / Vendas 

Despesas Comerciais / Vendas 

Percentual de empregados do setor que voluntariamente deixaram seus 

empregos durante o período do estudo 

Intensidade de P&D Opler e Titman (1994) 

Bah e Dumontier (2001) 

Gastos de P&D / Vendas 

Concentração setorial Kale e Shahrur (2007) Índice Herfindahl-Hirschman 

 Opler e Titman (1994) Soma da participação de mercado das quatro maiores empresas do seu setor. 

Participação de mercado Zingales (1998) Receitas operacionais / Total das receitas operacionais das transportadoras de 

cargas na mesma região 

Classificação setorial Titman e Wessels (1988) Dummy para a indústria manufatureira de máquinas e equipamentos 

Investimentos Allen e Phillips (2000) Gastos de Capital (CAPEX) + Gastos em P&D 

Ativos específicos da empresa Balakrishnan e Fox (1993) 

Allen e Phillips (2000) 

 

Gastos em P&D + Gastos em Publicidade 

Grau de sindicalização Bronars e Deere (1991) Fração dos empregados do setor que estão amparados pelo acordo de 

negociação coletiva do sindicato 

Custo da mão-de-obra Zingales (1998) (Salários + Benefícios) / Custos operacionais 

Crescimento da força de trabalho Sharpe (1994)   

 

Investimento / Desinvestimento no número de empregados 

Continua. 
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Continuação. 

Variável Autores Proxy 

Grau de dependência dos fornecedores 

em relação ao principal cliente 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) 

 

Total das compras de todos os fornecedores dos setores manufatureiros 

registrados pela empresa como um dos seus principais clientes / Custo dos 

Produtos Vendidos da empresa cliente 

Grau de dependência dos clientes em 

relação ao principal fornecedor 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) 

 

Proporção das vendas da empresa para todos os clientes reportados como 

principais clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os estudos e resultados apresentados evidenciam a existência de diversas variáveis de 

interação entre o comportamento estratégico e a seleção da estrutura de capital das 

corporações. Além disso, demostram a importância das variáveis do ambiente competitivo em 

que as empresas atuam como elo entre estratégia corporativa e decisões financeiras. Neste 

contexto, o foco desse trabalho é investigar as interações entre as empresas e seus 

stakeholders não financeiros. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo explicita os procedimentos metodológicos adotados para a condução desta 

pesquisa com a finalidade da obtenção de resposta à questão problema proposta e à validação 

científica das hipóteses estabelecidas e resultados obtidos. Trata-se de uma pesquisa 

conduzida sob o paradigma positivista com a aplicação de tratamento estatístico através de 

dados em painel mediante a utilização do software Stata - versão 13.1. 

 

3.1 Caracterização da amostra, fonte e coleta dos dados 

 

O estudo adota procedimento semelhante ao aplicado nos trabalhos de Fan e Lang (2000) e 

Kale e Shahrur (2007), através da construção de um conjunto de dados que identifica e 

classifica setorialmente todas as empresas que compõem a amostra. Posteriormente, são 

criadas duas subamostras, uma que identifica o grupo de fornecedores e outra que identifica o 

grupo de clientes de cada empresa da amostra em nível do setor de atividade, mediante a 

aplicação dos coeficientes oriundos da Matriz Insumo-Produto. As vantagens dos dados em 

nível setorial relativamente aos dados em nível individual são o maior tamanho da amostra, 

menores problemas com endogeneidade e a melhor adequação para a construção de métricas 

de concentração de mercado (KALE; SHAHRUR, 2007). 

 

As Matrizes de Insumo-Produto são elaboradas a partir dos dados das Contas Nacionais do 

referido país. Sua construção deriva da Tabela de Recursos e Usos (TRU), a qual fornece um 

quadro do fluxo de produtos e serviços da economia em um determinado ano, identificando a 

demanda intermediária e final dos produtos, sendo usado para o cálculo do Produto Nacional 

Bruto (PNB) a preços correntes. Uma Matriz de Insumo-Produto é compreendida como uma 

matriz de coeficientes técnicos diretos que demonstra o quanto cada atividade econômica 

necessita consumir das demais atividades para que possa produzir uma unidade monetária 

adicional. Cada coluna apresenta o consumo de insumos de uma indústria e cada linha 

apresenta a oferta de produtos de uma indústria.  

 

Para construir a amostra são coletadas as informações de todas as empresas de capital aberto 

do Reino Unido junto à base de dados da Compustat Global Vantage. Seguindo estudos 

prévios (FLANNERY; RANGAN, 2006; FRANK; GOYAL, 2009, dentre outros) são 
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excluídas as empresas do setor financeiro e as concessionárias de serviços públicos, dadas as 

características específicas do grau de endividamento desses segmentos de negócios. Também 

são excluídas as empresas que não apresentam pelo menos uma observação relativa aos gastos 

com pesquisa e desenvolvimento (P&D). Desse modo, a amostra base está composta por 521 

empresas, com informações em bases anuais no período de 10 anos, entre 2005 e 2014, 

totalizando um painel balanceado de dados com 5.210 observações. A partir desta amostra 

foram retiradas as sub amostras aplicadas ao modelo, conforme especificado no item 3.5. 

 

3.2 Variáveis estratégicas explicativas para os empregados, fornecedores e clientes 

usando dados em nível setorial 

 

Seguindo os estudos de Fan e Lang (2000) e Kale e Shahrur (2007), dentre outros, é utilizada 

a Matriz de Insumo-Produto para a construção das variáveis setoriais para empregados, 

fornecedores e clientes. Neste estudo é usada a Matriz de Insumo-Produto da economia do 

Reino Unido de 2010, elaborada pelo Office for National Statistics (ONS, 2014) a cada cinco 

anos, sendo que a última versão disponível está baseada nas entradas e saídas de insumos e 

produtos de 127 setores de atividade no ano de 2010, classificados pelo Standard Industrial 

Classification do Reino Unido (SIC 2007). Como a amostra abrange o período de 2005 a 

2014, são utilizados os dados relativos ao ano de 2010 para execução dos cálculos das 

variáveis para todos os anos analisados. 

 

Para cada par de setores fornecedores e clientes, a Matriz de Insumo-Produto reporta valores 

estimados em moeda corrente (Libra Esterlina) das vendas do setor fornecedor que são 

utilizadas como insumos de produção para as vendas do setor cliente, bem como os montantes 

gastos com a remuneração dos empregados em cada setor de atividade. A matriz permite a 

identificação e a quantificação da importância dos empregados e dos setores fornecedores e 

clientes das empresas. 

 

A construção das variáveis em nível do setor de atividade requer a identificação dos setores 

fornecedores e dos setores clientes para cada empresa da amostra e a mensuração dos Gastos 

com P&D, Concentração de Mercado e Mudanças nas Vendas para cada um desses setores. A 

partir da Matriz de Insumo-Produto são identificados os fornecedores e clientes da seguinte 

forma: 



78 
 

 
 

 

1º Passo: Para cada empresa da amostra coletada no banco de dados da Compustat Global 

Vantage, primeiro é identificado o seu setor de atividade de acordo com a Classificação 

Industrial Padrão do Reino Unido (SIC 2007), a qual também é utilizada na Matriz de 

Insumo-Produto, através de consultas às informações oficiais das empresas publicamente 

disponibilizadas aos investidores. 

 

2º Passo: Com base nos códigos de atividade são identificados os setores fornecedores e 

clientes de cada empresa da amostra a partir da Matriz de Insumo-Produto.  

  

3º Passo: São calculadas as variáveis estratégicas a seguir especificadas:  

 

3.2.1 Gastos com P&D dos fornecedores 

 

Considerando que a maioria das empresas utiliza um grande número de insumos, os Gastos 

com P&D dos fornecedores de uma empresa são mensurados pela média ponderada dos 

Gastos com P&D de todos os seus setores fornecedores, sendo que o peso representa a 

importância do insumo comprado de cada setor fornecedor sobre o total dos produtos 

vendidos pela empresa. Especificamente, os Gastos com P&D dos fornecedores de cada 

empresa do setor (i) são calculados por: 

 

P&D Fornecedores (PDF) mensura a magnitude ou intensidade dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento de todos os setores fornecedores da empresa. 

 

      ∑                                                           

 

   
   

                    

 

em que: 

 

n é o número de setores fornecedores da empresa; 

 

PD Fornecedores do Setor j é calculado pelo somatório do resultado da divisão do total dos 

gastos com P&D pelo total dos ativos de cada um dos fornecedores do setor (j).  
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Coeficiente Insumos do Setor ji representa o montante em moeda corrente das vendas do 

conjunto de fornecedores do setor (j) utilizado como insumo na produção de cada unidade 

monetária de vendas do setor (i). As vendas totais do setor (i) são calculadas pelo somatório 

das compras de todos os setores fornecedores, mais o valor total adicionado, que inclui as 

remunerações dos empregados, impostos indiretos, compromissos não fiscais, e outros valores 

adicionados.  

 

3.2.2 Gastos com P&D dos empregados 

 

Remuneração dos Empregados (EMP) mensura a magnitude dos gastos com salários e 

benefícios aos empregados de cada setor de atividade. Esta variável destina-se ao controle do 

fator dos diferentes graus de dependência dos trabalhadores de cada empresa.  

 

      
                           

                 
                                                                                      

 

em que: 

 

Compensação dos Empregados i é o montante gasto em moeda corrente com a remuneração 

dos empregados do setor da empresa (i), cujas informações são obtidas da Matriz Insumo-

Produto; 

 

Total das vendas do setor i é o montante total das vendas do setor de atividade, também obtido 

da Matriz Insumo-Produto.  

 

P&D Empregados (PDE) mensura a magnitude ou intensidade dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento dos empregados de cada empresa. Esta variável é utilizada como proxy da 

importância dos investimentos específicos realizados pelos seus empregados. 

 

                                                                                                                                              

 

em que: 
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EMP i é a remuneração dos empregados, já especificada anteriormente; 

 

P&D i representa a proporção dos gastos com P&D da própria empresa em relação ao total 

dos seus ativos.  

 

3.2.3 Gastos com P&D dos clientes 

 

Do mesmo modo, os Gastos com P&D dos clientes de uma empresa são mensurados pela 

média ponderada dos Gastos com P&D de todos os seus setores clientes, sendo que o peso 

representa o percentual das vendas da empresa que é vendido para cada setor cliente. Assim, 

os Gastos com P&D dos clientes de cada empresa do setor (i) são calculados por: 

 

P&D Clientes (PDC) mensura a magnitude ou intensidade dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento de todos os clientes da empresa. 

 

      ∑                                                        

 

   
   

                            

 

em que: 

 

n é o número de setores clientes da empresa; 

 

PD Clientes do Setor j é calculado pela divisão do total dos gastos com P&D pelo total dos 

ativos do conjunto de clientes do setor (j). Seguindo Kale e Shahrur (2007), há restrição em 

relação à inclusão de setores que tenham no máximo 25% de suas vendas direcionadas ao 

segmento de consumo pessoal. Também são aplicadas assunções para o cálculo da variável 

quando das vendas aos usuários finais: Gastos com Consumo Pessoal: P&D = 0; 

Investimentos Fixos Privados Brutos e Gastos de Consumo Governamental e Investimento 

Bruto: P&D = mediana dos Gastos com P&D de todas as empresas da amostra. 

 

Percentual de Vendas do Setor ji representa o montante em moeda corrente das vendas do 

setor (i) direcionado ao conjunto dos clientes do setor (j), dividido pelo total das vendas do 

setor (i) direcionado ao mercado interno, ou seja, excluindo as exportações. O total das vendas 
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do setor (i) é calculado pelo somatório das vendas para todos os setores clientes, incluindo os 

seguintes usos finais: Gastos de Consumo Pessoal, Investimentos Fixos Privados Brutos, e 

Gastos de Consumo Governamental e Investimento Bruto.  

 

3.2.4 Concentração de mercado de fornecedores 

 

Concentração de Mercado dos Fornecedores (CMF): De acordo com Ravenscraft (1983) e 

Kale e Shahrur (2007), para cada empresa do setor (i), a mensuração da concentração de 

mercado do fornecedor é definida como: 

 

      ∑                                                   

 

   
   

                                    

 

em que: 

 

n é o número de setores fornecedores da empresa; 

 

Índice Herfindahl j relativo às vendas do conjunto dos fornecedores do setor (j);  

 

O índice Herfindahl-Hirschman avalia o grau de concentração do mercado. É calculado 

através da soma dos quadrados das participações de mercado de cada empresa do setor 

analisado. Seu valor oscila entre 10.000 (100
2
) para o caso do monopólio e menos de 100, 

para concorrência atomística.  

 

    ∑  
 

 

   

                                                                                                                                                 

 

em que: 

 

n é o número de empresas no mercado; 
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Sj é a participação de mercado de cada empresa, calculada pela divisão da receita líquida de 

cada empresa em relação ao total das vendas de todas as empresas do seu setor contidas na 

amostra. Para Kayo e Kimura (2011), embora este formato de cálculo não contemple todos os 

participantes do setor, pode ser considerado como uma boa proxy da concentração do setor. 

 

Segundo a Federal Trade Commission (FTC), existem três linhas de corte que classificam o 

grau de concentração de um mercado. a) Mercados com H menor do que 1.000 são 

considerados mercados competitivos, com baixa concentração, b) Mercados com H entre 

1.000 e 1.800 são considerados com concentração moderada e c) Mercados acima de 1.800 

são considerados concentrados.  

 

Coeficiente Insumos do Setor ji já definido anteriormente. 

 

3.2.5 Concentração de mercado de clientes 

 

Concentração de Mercado dos Clientes (CMC): Conforme Ravenscraft (1983) e Kale e 

Shahrur (2007), para cada empresa do setor (i), a mensuração da concentração de mercado 

dos clientes é definida como: 

 

      ∑                                                    

 

   
   

                                  

 

em que: 

 

n é o número de setores clientes da empresa; 

 

Índice Herfindahl j do conjunto de clientes do setor (j) já definido anteriormente;  

 

Percentual de Vendas do Setor ji já definido anteriormente. 

 

Seguindo Schumacher (1991) e Kale e Shahrur (2007), são adotadas assunções para o cálculo 

da variável quando das vendas aos usuários finais: Gastos com Consumo Pessoal: 

Concentração = 0; Investimentos Fixos Privados Brutos: Concentração = mediana da 
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concentração de todos os setores e Gastos de Consumo Governamental e Investimento Bruto: 

Concentração = 1. 

 

3.2.6 Crescimento da indústria (fornecedores e clientes) 

 

De acordo com Kale e Shahrur (2007) é possível que variáveis de P&D consigam capturar 

alguns aspectos do crescimento das empresas que estejam relacionados com o crescimento na 

cadeia de produção dos seus setores de atividade. Desse modo, em linha com Bartelsman, 

Caballero e Lyons (1994) foram construídas duas variáveis para o controle dos impactos do 

crescimento dos fornecedores e clientes sobre a alavancagem das empresas, como seguem: 

 

Mudanças nas Vendas de Fornecedores (MVF) 

 

      ∑                                                    

 

   
   

                              

 

em que: 

 

n é o número de fornecedores do setor (j); 

 

Mudança nas Vendas j é a mudança anual das vendas da empresa em relação à variação anual 

da mediana das vendas do conjunto de fornecedores do setor (j);  

 

Coeficiente Insumos do Setor ji já definido anteriormente. 

 

Mudanças nas Vendas de Clientes (MVC) 

 

      ∑                                                     

 

   
   

                            

 

em que: 
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n é o número de clientes do setor (j); 

 

Mudança nas Vendas j é a mudança anual das vendas da empresa em relação à variação anual 

da mediana das vendas do conjunto de clientes do setor (j);  

 

Percentual de Vendas do Setor ji já definido anteriormente. 

 

Seguindo Schumacher (1991) e Kale e Shahrur (2007), são adotadas assunções para o cálculo 

da variável quando das vendas aos usuários finais: Gastos com Consumo Pessoal, 

Investimentos Fixos Privados Brutos e Gastos de Consumo Governamental e Investimento 

Bruto: Mudanças nas Vendas = mediana das mudanças nas vendas de todos os setores. 

 

3.2.7 Integração vertical 

 

As empresas também podem se utilizar da integração vertical para contornar problemas com 

fornecedores e clientes. Como resultado, o efeito de variáveis inter-relacionadas com 

fornecedores e clientes sobre o grau de alavancagem deve ser menor para empresas 

verticalmente integradas. 

 

De acordo com Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), o índice de vendas em relação ao total dos 

ativos pode ser usado como proxy para o grau de verticalização da empresa (VERT). Uma 

empresa que utiliza uma maior fração dos seus ativos para vendas internas possui uma maior 

integração vertical e apresenta uma menor giro dos ativos em relação às empresas que 

possuem volume de vendas similares, mas adquire insumos intermediários de fornecedores 

externos.  Portanto, busca-se verificar se os efeitos dos stakeholders sobre a estrutura de 

capital se mantém com o controle de tal variável.  

 

       
       

                 
                                                                                                        (10) 

 

3.2.8 Singularidade (especificidade do produto) 

 

Titman e Wessels (1988) afirmam que os empregados, fornecedores e clientes de empresas 

fabricantes de produtos específicos ou especializados estão mais sujeitos aos reflexos dos 
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custos decorrentes de uma eventual liquidação da empresa. Há uma alta probabilidade de que 

estes stakeholders possuam habilidades, estruturas e investimentos específicos que os tornam 

mais sensíveis aos eventos de dificuldades financeiras ou falência de seus parceiros 

comerciais. Portanto, é esperada uma relação negativa entre o atributo da singularidade e o 

grau de endividamento da empresa. De acordo com os autores, para mensurar este atributo 

pode ser aplicada como indicador a razão entre os gastos com P&D e o total das vendas, pois 

empresas com produtos sujeitos a um maior grau de concorrência de produtos substitutos 

tendem a direcionar menor volume de recursos à inovação porque são mais facilmente 

reproduzidas pelos competidores.  

 

       
              

                 
                                                                                                       (11) 

 

3.3 Variáveis dependentes e de controle 

 

Para modelar as variáveis dependentes e de controle são utilizadas as variáveis usualmente 

encontradas na literatura. No quadro 5 são especificadas as variáveis dependentes, as 

equações aplicadas aos cálculos e relacionados algumas pesquisas científicas que as 

utilizaram. As duas primeiras variáveis dependentes são denominadas por Endividamento 

Total Contábil (ETC) e Endividamento Total de Mercado (ETM) e resultam da razão entre o 

exigível total e o total dos ativos a valores de registros contábeis e a preços de mercado, 

respectivamente. A utilização do exigível total busca medir a participação total do capital de 

terceiros na estrutura de financiamentos das empresas, incluindo fontes de recursos aplicadas 

ao financiamento do capital de giro.  

 

As outras duas variáveis dependentes, denominadas por Endividamento de Longo Prazo 

Contábil (ELC) e Endividamento de Longo Prazo de Mercado (ELM) resultam da razão entre 

os financiamentos de longo prazo, incluindo a parcela corrente de curto prazo, e o total dos 

ativos a valores de registros contábeis e a preços de mercado, respectivamente. A aplicação 

apenas do endividamento de longo prazo busca medir o impacto do endividamento estrutural 

das empresas, isolando eventuais passivos onerosos utilizados no financiamento das 

atividades operacionais ou do capital de giro. 
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Quadro 5 – Variáveis dependentes – Endividamento das empresas 

Variável Equação (Proxy) Aplicada nos estudos de: 

Endividamento Total 

Contábil (ETC) 

                

                 
 

 

 

Rajan e Zingales (1995); Flannery e Rangan (2006); López-Gracia e 

Sogorb-Mira (2008); Frank e Goyal (2009); Matias Filho (2012); Öztekin e 

Flannery (2012). 

 

Endividamento Total de 

Mercado (ETM) 

                

                                                         
 

 

 

Nakamura (1992); Bradley, Jarrell e Kim (1984); Kayo e Famá (2004);  

Flannery e Rangan (2006); Kayo, Teh e Basso (2006); Flannery e Rangan 

(2006); Terra (2007); Lemon, Roberts e Zender (2008); Frank e Goyal 

(2009); Matias Filho (2012); Sobrinho, Sheng e Lora (2012); Öztekin e 

Flannery (2012). 

 

Endividamento de Longo 

Prazo Contábil (ELC) 

                                                     

                  
 

 

 

Titman e Wessels (1988); Perobelli e Famá (2003); Frank e Goyal (2009); 

Matias Filho (2012).  

 

Endividamento de Longo 

Prazo de Mercado (ELM) 

                                                     

                                                        
 

 

Titman e Wessels (1988); Perobelli e Famá (2002); Flannery e Rangan 

(2006); Frank e Goyal (2009); Bastos, Nakamura e Basso (2009); Matias 

Filho (2012). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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No quadro 6 são especificadas as variáveis de controle e seus respectivos símbolos usados nas 

regressões, as equações aplicadas aos cálculos e relaciona algumas pesquisas científicas que 

as utilizaram. Foram utilizadas as variáveis normalmente aplicadas nos estudos sobre 

estrutura de capital, tais como: tamanho da firma (TAM); tangibilidade dos ativos (TANG); 

rentabilidade (ROA); oportunidades de crescimento ou market-to-book (MB); volatilidade 

(RISC); substitutos do benefício fiscal da dívida (DEP); liquidez (LQZ); carga fiscal paga 

(IMP); gastos com P&D (P&D); despesas operacionais (DO) e grau de concentração de 

mercado (GCM). 
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Quadro 6 – Variáveis de controle 

Variável Equação (Proxy) Aplicada nos estudos de: 

Tamanho da Firma  (TAM) Ln (Total dos Ativos) Flannery e Rangan (2006); Kale e Shahrur (2007); Lemon, Roberts e Zender 

(2008); Frank e Goyal (2009); Sobrinho, Sheng e Lora (2012); Öztekin e 

Flannery (2012). 

Tangibilidade dos Ativos 

(TANG) 

           

                
 

 

 

Rajan e Zingales (1995); Almazan e Molina (2005); Flannery e Rangan (2006); 

Kale e Shahrur (2007); De Jong, Kabir e Nguyen (2008); Lemon, Roberts e 

Zender (2008); Copat (2009); Kayo e Kimura (2011); Sobrinho, Sheng e Lora 

(2012); Öztekin e Flannery (2012); Martins e Terra (2014). 

Rentabilidade (ROA)       

                
 

 

Titman e Wessels (1988); Almazan e Molina (2005); Mitton (2006); Flannery e 

Rangan (2006); Kale e Shahrur (2007); Copat (2009); Martins e Terra (2014). 

 

Oportunidades de Crescimento 

(Market-to-book)  

(MB) 

 

 

                                                  

                  
 

 

 

Rajan e Zingales (1995); Barclay e Smith (1995); Antoniou, Guney e Paudyal 

(2006); Mitton (2006); Flannery e Rangan (2006); Kale e Shahrur (2007); De 

Jong, Kabir e Nguyen (2008); Lemon, Roberts e Zender (2008);  Copat (2009); 

Kirch e Terra (2012); Sobrinho, Sheng e Lora (2012); Öztekin e Flannery (2012); 

Martins e Terra (2014). 

Volatilidade (RISC) 

 

                                  

                
 

Kale e Shahrur (2007). 

 

 

Substitutos do Benefício Fiscal 

da Dívida (DEP) 

                       

                
 

Kayo, Teh e Basso (2006); Flannery e Rangan (2006); Kale e Shahrur (2007); 

Öztekin e Flannery (2012). 

Liquidez (LQZ)                 

                
 

 

Guney e Ozkan (2005); Antoniou, Guney e Paudyal (2006); Martins e Terra 

(2014). 

 

Carga Fiscal Paga (IMP)               

                
 

 

Guedes e Opler (1996); Stohs e Mauer (1996); Ozkan (2000); Terra (2007); 

Martins e Terra (2014). 

 

Gastos com P&D (P&D) 

 

 

              

                
 

Flannery e Rangan (2006); Kale e Shahrur (2007); Öztekin e Flannery (2012). 

 

Despesas Operacionais 

(DO) 

                          

                
 

Kale e Shahrur (2007). 

Grau de Concentração de 

Mercado (GCM) 

Índice Herfindahl do setor da empresa. Mackay e Phillips (2005); Kale e Shahrur (2007); Kayo e Kimura (2011). 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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3.4 Problema de pesquisa e hipóteses 

 

A pesquisa busca investigar se a intensidade dos investimentos específicos de empregados, 

fornecedores e clientes, necessários à continuidade do inter-relacionamento, têm influência no 

grau de endividamento financeiro das empresas.  Em outras palavras, procura-se determinar 

se o grau de endividamento da empresa é percebido pelos empregados, fornecedores e clientes 

como um ―sinalizador‖ do seu compromisso com a manutenção do grau de solvência de modo 

que estes stakeholders tenham a confiança necessária para a realização dos investimentos 

exigidos à continuidade das interações comerciais com a empresa. 

 

Problema da pesquisa: As características dos seus empregados, fornecedores e clientes são 

variáveis explicativas relevantes da estrutura de capital das empresas? 

 

Hipóteses estabelecidas:  

 

Com base nos estudos de Titman (1984), Titman e Wessels (1988), Maksimovic e Titman 

(1991), Fan e Lang (2000), Kale e Shahrur (2007) e Banerjee, Dasgupta e Kim (2008):  

 

H 1: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus fornecedores para 

atender as necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de 

endividamento. 

 

É esperada uma relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de inter-

relacionamento com os seus fornecedores, conforme resultados apresentados por Kale e 

Shahrur (2007) e Banerjee, Dasgupta e Kim (2008). 

 

H 2: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus clientes para atender as 

necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de endividamento. 

 

É esperada uma relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de inter-

relacionamento com os seus clientes, conforme resultados apresentados por Kale e Shahrur 

(2007) e Banerjee, Dasgupta e Kim (2008). 
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H 3: A magnitude dos investimentos específicos requeridos dos seus empregados para atender 

as necessidades da parceria, leva a empresa a adotar um menor grau de endividamento. 

 

É esperada uma relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de especialização 

dos seus empregados, conforme resultados apresentados por Kale e Shahrur (2007) e 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008). 

 

H 4: O maior grau de verticalização leva a empresa a adotar um maior grau de endividamento 

e, em consequência, reduz a influência das variáveis que mensuram o inter-relacionamento 

com empregados, fornecedores e clientes sobre o grau de endividamento da empresa, uma vez 

que é um instrumento para contornar problemas com os parceiros comerciais. 

 

É esperada uma relação positiva entre o endividamento da empresa e o grau de verticalização, 

bem como a redução da significância estatística e econômica das proxies de interação com 

seus stakeholders não financeiros sobre o grau de alavancagem, conforme resultados 

apresentados por Titman e Wessels (1988), Kale e Shahrur (2007) e Banerjee, Dasgupta e 

Kim (2008). 

 

H 5: A empresa com maior especificidade de produtos (singularidade) adota um menor grau 

de endividamento. 

 

É esperada uma relação negativa entre o endividamento da empresa e o grau de especificidade 

dos seus produtos, conforme resultados apresentados por Titman e Wessels (1988), Kale e 

Shahrur (2007) e Banerjee, Dasgupta e Kim (2008). 

 

No quadro 7 estão apresentadas as relações esperadas para cada variável estratégica 

explicativa com o grau de endividamento: 
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Quadro 7 – Hipóteses de pesquisa sobre as variáveis estratégicas explicativas 

Variáveis estratégicas explicativas Relação esperada com o grau 

de endividamento 

Hipótese 

Gastos com P&D dos fornecedores (PDF) Negativa H1 

Gastos com P&D dos empregados (PDE) Negativa H3 

Gastos com P&D dos clientes (PDC) Negativa H2 

Concentração de mercado dos fornecedores (CMF) Negativa H1 

Concentração de mercado de clientes (CMC) Negativa H2 

Mudanças nas vendas de fornecedores (MVF) Negativa H1 

Mudanças nas vendas de clientes (MVC) Negativa H2 

Remuneração dos Empregados (EMP) Negativo H3 

Integração vertical (VERT) Positiva H4 

Singularidade (SING) Negativa H5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No quadro 8 está apresentada a relação esperada de cada variável de controle com o grau de 

endividamento: 

 

Quadro 8 – Hipóteses de pesquisa sobre as variáveis de controle 

Variáveis de controle Relação esperada com o grau de endividamento 

Tamanho da Firma (TAM) Positivo 

Tangibilidade dos Ativos (TANG) Positivo 

Rentabilidade (ROA) Negativo 

Oportunidades de Crescimento (MB) Negativo 

Volatilidade (RISC) Negativo 

Substitutos do Benefício Fiscal da Dívida (DEP) Negativo/Positivo 

Liquidez (LQZ) Indeterminado 

Carga Fiscal Paga (IMP) Positivo 

Gastos com P&D (P&D) Negativo 

Despesas Operacionais (DO) Negativo 

Grau de Concentração de Mercado (GCM) Positivo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5 Modelo aplicado à pesquisa 

 

O modelo de painel de dados estático de efeitos fixos definido para esta investigação 

empírica, a depender da ratificação dos testes formais para seleção do modelo econométrico 
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mais apropriado, é aplicado para cada uma das quatro proxies do grau de endividamento e 

para os grupos de fornecedores e clientes em nível setorial. O endividamento dos setores é 

explicado por meio de dois grupos de variáveis independentes, fatores específicos do setor e 

fatores específicos dos empregados, fornecedores e clientes. Os parâmetros são estimados por 

meio do software Stata - versão 13.1. 

 

            ∑     
 
          ∑     

 
                                                                (16) 

 

em que: 

 

Endiv it  : grau de endividamento da i-ésima empresa no t-ésimo período; 

 

FE jit  : j-ésimo fatores específicos do setor (variáveis de controle); 

 

FS kit : k-ésimo fatores específicos dos empregados/fornecedores/clientes; 

 

β i      : intercepto da i-ésimo setor/empresa; 

 

β FEj   : parâmetro dos j-ésimos fatores específicos do setor (variáveis de controle); 

 

β FSk  : parâmetro dos k-ésimos fatores específicos dos empregados/fornecedores/clientes; 

 

ε it     : termo de erro. 

 

No estudo são avaliadas oito subamostras com a finalidade da comparação dos resultados 

entre os segmentos de atividades e uma maior acurácia explicativa: 

 

1)  Conjunto com todas as 521 empresas da amostra para avaliar as suas interações com os 

empregados e fornecedores; 

 

2)  Subamostra com 98 empresas do segmento de bens duráveis para avaliar as suas interações 

com os empregados e fornecedores; 
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3)  Subamostra com 83 empresas do segmento de bens não duráveis para avaliar as suas 

interações com os empregados e fornecedores; 

 

4)  Subamostra com 340 empresas de outros segmentos de negócios ou outros (prestação de 

serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.) para avaliar as suas interações 

com os empregados e fornecedores; 

 

5) Amostra com 443 empresas para avaliar as suas interações com os clientes; 

 

6) Subamostra com 97 empresas do segmento de bens duráveis para avaliar as suas interações 

com os clientes. 

 

7) Subamostra com 73 empresas do segmento de bens não duráveis para avaliar as suas 

interações com os clientes. 

 

8) Subamostra com 273 empresas de outros segmentos de negócios ou outros (prestação de 

serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.) para avaliar as suas interações 

com os clientes. 

 

3.6 Tratamento e considerações econométricas 

 

De acordo com Park (2011) o modelo de painel de dados deve ter o efeito individual das 

unidades observadas, o efeito do tempo (período estudado), ou ambos, os quais são analisados 

através de modelos de efeitos fixos e/ou efeitos aleatórios. As regressões são realizadas com 

dados em painel, uma vez que as variáveis mensuradas possuem duas dimensões, uma 

temporal e outra transversal. A vantagem da análise de dados longitudinais advém do maior 

volume de observações, aumentando a variabilidade e os graus de liberdade e reduzindo a 

colinearidade entre as variáveis explicativas (BALTAGI, 2001 apud GUJARATI, 2004). Uma 

grande habilidade dos dados em painel é o controle de efeitos que não variam no tempo, ou a 

heterogeneidade não observada (ARELLANO, 2003). 

 

Na literatura, são apresentados três modelos de painel de dados estático, os quais são descritos 

na sequência: 
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3.6.1 Modelo Pooled (dados agrupados) 

 

O modelo pressupõe que, se não há efeito individual (cross-sectional ou time specific effect), 

então ui = 0, e a regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) ou ordinary least 

squares (OLS) estima parâmetros consistentes e eficientes. Sua forma funcional pode ser 

descrita por: 

 

                                                                                                                                       

 

em que: 

yit é a variável dependente do indivíduo i no período t; 

α é o intercepto da regressão; 

Xit é o conjunto das variáveis independentes; 

εit é o termo de erro.  

 

O modelo de MQO pressupõe cinco premissas centrais: 

 

a) Linearidade – a variável dependente é formulada como uma função linear do conjunto de 

variáveis independentes e do termo de erro. 

 

b) Exogeneidade – não há correlação das variáveis independentes com o termo de erro. 

 

c) Homocedasticidade e inexistência de autocorrelação – os termos de erro têm a mesma 

variância e não há correlação entre eles. 

 

d) Variáveis independentes não estocásticas – as observações das variáveis independentes são 

fixas em amostras repetidas e sem erros de medição. 

 

e) Inexistência de multicolinearidade – não há relações lineares entre as variáveis 

independentes. 
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De acordo com Wooldridge (2014), um dos maiores problemas com o estimador por MQO 

tem relação com a premissa de média condicional zero (ui = 0), pois se a média condicional 

for diferente de zero há o problema da endogeneidade, o que significa que há correlação entre 

as variáveis independentes e o termo de erro, enviesando os parâmetros estimados. Outra 

premissa importante para o MQO é que a variância dos erros deve ser constante, pois caso 

contrário há o problema da heteroscedasticidade, o qual afeta a variância do parâmetro (beta), 

invalidando os testes de hipóteses. Segundo ao autor, para correção da endogeneidade, deve-

se adicionar ao modelo as variáveis omitidas com base no referencial teórico, ou utilizar o 

modelo de painel de efeitos fixos, que minimiza o problema quando a variável omitida é 

constante ao longo do tempo; para a correção da hetoroscedasticidade, pode-se utilizar as 

variáveis em Log, o qual minimiza o problema, ou modelos como MQP (Mínimos Quadrados 

Ponderados), MQGF (Mínimos Quadrados Generalizados Factível) ou Erro Robusto, sendo 

este último a melhor forma para aplicação dentre os três, no qual o erro padrão é ajustado pela 

heteroscedasticidade dos dados. 

 

Os modelos de dados em painel examinam os efeitos fixos e/ou aleatórios dos indivíduos ou 

período de tempo. A diferença central entre os dois modelos deriva do papel das variáveis 

dummy. Um parâmetro estimado da variável dummy é uma parte do intercepto no modelo de 

efeitos fixos e um componente do erro no modelo de efeitos aleatórios. Os parâmetros 

estimados (slopes) são constantes entre os grupos ou períodos de tempo nos dois modelos.  

 

3.6.2 Modelo de Efeitos Fixos 

 

A forma funcional do modelo pode ser descrita como: 

 

                                                                                                                      (13) 

 

Um modelo de efeitos fixos do grupo examina as diferenças individuais nos interceptos, 

assumindo parâmetros estimados (slopes) e variância constantes entre os indivíduos. Uma vez 

que um efeito específico individual não varia no tempo e é considerado um componente do 

intercepto, é permitido que ui seja correlacionado com outros regressores; isto é, a assunção 

(b) do modelo de MQO não é violada. Este modelo de efeitos fixos é estimado por regressão 



96 
 

 
 

com least squares dummy variable (LSDV), similar a uma OLS com um conjunto de 

dummies, com o método de estimação do efeito within (dos indivíduos). 

 

3.6.3 Modelo de Efeitos aleatórios  

 

A forma funcional do modelo pode ser descrita como: 

 

                                                                                                                       (14) 

 

em que: 

ui é um efeito fixo ou aleatório especifico para o indivíduo ou período de tempo que não é 

incluído na regressão e os erros são independentes e identicamente distribuídos,  

 

              
                                                                                                                       (15) 

 

Um modelo de efeitos aleatórios pressupõe que o efeito individual (heterogeneidade) não é 

correlacionado com qualquer regressor e então estima a variância específica do erro para os 

indivíduos ou períodos de tempo. Desse modo, ui é um dos componentes do termo de erro. O 

intercepto e os parâmetros estimados para os regressores são iguais entre os indivíduos. A 

diferença entre os indivíduos ou períodos de tempo reside nos seus erros específicos 

individuais e não nos seus interceptos. O modelo é estimado por generalized least squares 

(GLS) quando a estrutura de covariância do individuo i, Σ (sigma), é conhecida. Caso 

contrário, é usado o método do feasible generalized least squares (FGLS) ou estimated 

generalized least squares (EGLS) para estimar toda a matriz de variância-covariância V (Σ 

em todos os elementos da diagonal e 0 em todos os elementos fora da diagonal). O modelo de 

efeitos aleatórios reduz o número de parâmetros a ser estimado, mas produz estimativas 

inconsistentes quando o efeito aleatório específico do individuo é correlacionado com os 

regressores (GREENE, 2003). 
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3.7 Testes destinados à seleção do modelo apropriado 

 

Para a seleção do modelo de painel de dados mais apropriado é necessária a aplicação de 

testes formais para o exame dos efeitos dos indivíduos e/ou do período de tempo, os quais 

serão descritos na sequência: 

 

3.7.1 Teste de Chow para comparação entre pooled e efeitos fixos 

 

Park (2011) afirma que em uma regressão a hipótese nula estabelece que todos os parâmetros 

das dummies, exceto uma que é retirada para evitar o problema da multicolinearidade perfeita, 

são zero. A hipótese alternativa é que pelos menos um parâmetro não é zero. Esta hipótese é 

testada através do teste F de Fischer (ou de Snedecor), o que é baseado na perda da qualidade 

de ajuste. Se a hipótese nula é rejeitada, indica que pelos menos o intercepto de um indivíduo 

e/ou período de tempo específico não é zero e, portanto, há um significante aumento na 

qualidade de ajuste com o modelo de efeitos fixos, o qual deverá ser o selecionado. 

 

3.7.2 Teste de Breusch-Pagan para comparação entre pooled e efeitos aleatórios 

 

A hipótese nula do teste Lagrange Multiplier (LM) de Breusch e Pagan estabelece que os 

componentes da variância específica dos indivíduos ou períodos de tempo são zero. Se a 

hipótese nula é rejeitada pode-se concluir que há um significante efeito aleatório nos dados do 

painel e, assim, o modelo de efeitos aleatórios é capaz de lidar com a heterogeneidade melhor 

do que o modelo Pooled (PARK, 2011). 

 

3.7.3 Teste de Hausman para comparação entre efeitos fixos e efeitos aleatórios 

 

O teste de Hausman é conduzido quando ambas as hipóteses do teste F e teste LM são 

rejeitadas. O teste de especificação de Hausman compara os modelos de efeitos aleatórios e 

efeitos fixos. De acordo com Gujarati (2004) o teste examina se não há diferença significativa 

entre a estimativa por efeitos aleatórios e a estimativa por efeitos fixos. Se a hipótese nula, a 

qual estabelece que os efeitos individuais não são correlacionados com os outros regressores 

for rejeitada, o modelo de efeitos fixos é o mais apropriado; caso contrário o modelo de 

efeitos aleatórios é o indicado. 
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3.8 Análise de violações aos pressupostos do modelo de regressão (multicolinearidade, 

heteroscedasticidade e correlação serial) 

 

3.8.1 Multicolinearidade 

 

De acordo com Gujarati (2004) as consequências da multicolinearidade entre as variáveis 

independentes nos modelos de regressão linear são a impossibilidade de determinação dos 

coeficientes e de seus erros padrão quando a colinearidade é perfeita. Quando a colinearidade 

é elevada (superior a 0,60), mas não perfeita, a estimação dos coeficientes da regressão é 

possível, mas seus desvios padrão tendem a ser elevados. Como resultado os valores dos 

coeficientes da população não podem ser estimados com precisão.  

 

Entretanto, Wooldridge (2014) afirma que de fato não há um número absoluto que possa 

definir a multicolinearidade como um problema, embora seja desejável haver a menor 

correlação possível entre as variáveis independentes para a estimação dos parâmetros. Para o 

autor, a solução comumente empregada de supressão de variável independente para a redução 

do problema muitas vezes pode produzir vieses, e destaca como aspecto fundamental a ser 

observado o fato de que o alto grau de correlação entre determinadas variáveis independentes 

pode ser irrelevante no que diz respeito à estimação de outros parâmetros do modelo, ou seja, 

deve-se concentrar na estimação do parâmetro da variável explicativa de interesse e, não 

necessariamente, preocupar-se com a correlação entre algumas variáveis de controle. 

 

Para Wooldridge (2014) a estatística de multicolinearidade mais comum utilizada pelos 

pesquisadores é a matriz de correlação, a qual detecta a correlação entre pares de variáveis 

explicativas. Portanto, visando a detectar a multicolinearidade são calculadas as matrizes de 

correlação para todas as amostras da pesquisa. 

 

Outra métrica muito utilizada para a detecção da multicolinearidade, segundo Wooldridge 

(2014), é o VIF (Variance Inflation Factor), cujos valores quando elevados (usualmente 

superiores a 10) indicam a presença de multicolinearidade entre as variáveis independentes. 

Também há a estatística de tolerância, que é definida como 1 – R
2
, ou seja, é o inverso do VIF 
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(1/VIF) e varia entre 0 e 1. Valores de tolerância próximos de zero indicam a presença da 

multicolinearidade. Portanto, também são realizados estes testes para todas as amostras.  

 

3.8.2 Heteroscedasticidade 

 

Gujarati (2004) e Wooldridge (2014) afirmam que a heteroscedasticidade é comum em dados 

de seção transversal, uma vez que geralmente as observações que compõem a amostra não são 

homogêneas. Neste estudo, seguindo a literatura é aplicado o teste estatístico para dados em 

painel de Breusch-Pagan visando a detectar a presença da heteroscedasticidade nos modelos 

de regressão, sendo que a rejeição da hipótese nula indica a presença da heteroscedasticidade 

no modelo. Na presença da heteroscedasticidade, seguindo Greene (2003), é realizada a 

estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis (MQGF). 

 

3.8.3 Correlação serial 

 

De acordo com Gujarati (2004) as séries temporais de dados seguem uma ordem natural ao 

longo do tempo de tal forma que as observações tendem a possuir intercorrelações, 

especialmente para curtos intervalos de tempo entre as sucessivas observações, tais como um 

dia, uma semana ou um mês. Portanto, a assunção de não autocorrelação ou correlação serial 

nos termos de erros do modelo de regressão linear normalmente é violada. Wooldridge (2014) 

também concorda que a correlação serial frequentemente é um problema nos modelos de 

regressão estáticos. Desse modo, para a análise da presença de autocorrelação é aplicado o 

teste de Wooldridge para dados em painel, sendo que a aceitação da hipótese nula indica a 

presença de correlação serial. Na presença da correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo aborda as características das amostras utilizadas na pesquisa e analisa os 

resultados obtidos pelo modelo econométrico, conforme detalhado na sequência. A base de 

dados disponível para este estudo resulta em um painel de dados estático curto, pois possui 

maior número de entidades (cross-sectional) em relação aos períodos de tempo (time-series), 

fixo (as mesmas entidades são observadas ao longo do período) e balanceado, uma vez que a 

maioria das entidades apresentam informações em todos os períodos. (GUJARATI, 2004; 

WOOLDRIDGE, 2014). 

 

4.1 Composição e estratificação das amostras aplicadas ao estudo 

 

A tabela 1 demonstra as amostras utilizadas na análise do inter-relacionamento das empresas 

com os seus empregados, fornecedores e clientes distribuídas pelos respectivos setores de 

atividade. A amostra para os fornecedores e empregados é composta por 521 empresas 

distribuídas em 32 setores de atividade, sendo os mais representativos o setor de serviços de 

informação e comunicação com 135 empresas (25,9% do total), seguido pelo setor de 

pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia e ciências naturais com 47 empresas (9% do 

total), setor de manufatura de equipamentos eletrônicos e de comunicação com 33 empresas 

(6,3% do total), setor de manufatura de químicos e plásticos básicos com 31 empresas (6% do 

total) e setor de prestação de serviços de gestão de recursos humanos, limpeza e segurança 

com 31 empresas (6% do total). O restante da amostra está pulverizado pelos demais setores. 

A amostra para os clientes é composta por 443 empresas, com redução de 78 empresas em 

relação à amostra para os fornecedores como decorrência da exclusão das empresas com 

vendas superiores a 25% de suas receitas direcionadas ao consumidor final. Está distribuída 

em 27 setores de atividade, sendo os mais representativos, semelhantemente à amostra para os 

fornecedores, o setor de serviços de informação e comunicação com 102 empresas (23% do 

total), seguido pelo setor de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e ciências naturais 

com 47 empresas (10,6% do total), setor de manufatura de equipamentos eletrônicos e de 

comunicação com 33 empresas (7,4% do total), setor de prestação de serviços de gestão de 

recursos humanos, limpeza e segurança com 31 empresas (7% do total) e setor de manufatura 

de químicos e plásticos básicos com 27 empresas (6,1% do total). O restante da amostra está 

pulverizado pelos demais setores.  
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Tabela 1: Estratificação das amostras por setor de atividade 

Amostras Fornecedores Clientes 

Código do Setor 

(SIC 2007) 

Setor de Atividade Número de 

empresas 

Percentual 

(%) 

Número de 

empresas 

Percentual 

(%) 

01 Agricultura, silvicultura e pesca 1 0,0 - - 

05 a 09 Mineração 20 3,8 20 4,5 

10 Manufatura de alimentos 11 2,1 9 2,0 

11 Manufatura de bebidas e refrigerantes 4 0,8 2 0,5 

12 Manufatura de produtos de tabaco 2 0,4 - - 

15 Manufatura de couros 1 0,2 1 0,2 

17 e 18 Manufatura de papel, papelão e embalagens e tipografia 4 0,8 4 0,9 

19 e 20 Manufatura de químicos e plásticos básicos 31 6,0 27 6,1 

21 Manufatura de produtos farmacêuticos 16 3,1 16 3,6 

22 Manufatura de produtos plásticos e de borracha 11 2,1 11 2,5 

23 Manufatura de refratários, cerâmicas e outros minerais não metálicos 3 0,6 3 0,7 

24 e 25 Manufatura de máquinas, ferramentas e outros produtos de metal 14 2,7 14 3,2 

26 Manufatura de equipamentos eletrônicos e de comunicação 33 6,3 33 7,4 

27 Manufatura de equipamentos elétricos 11 2,1 11 2,5 

28 Manufatura de compressores, bombas, válvulas e outros 13 2,5 13 2,9 

29 e 30 Manufatura de veículos aéreos e espaciais e equipamentos afins 7 1,3 6 1,4 

31 e 32 Manufatura de instrumentos médicos e odontológicos e outros 18 3,5 18 4,1 

33 Instalação e reparos de equipamentos industriais 2 0,4 2 0,5 

35 e 36 Produção e distribuição de eletricidade e tratamento de água 3 0,6 2 0,5 

41 a 43 Construção civil 7 1,3 7 1,6 

Continua.      
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Continuação.      

Código do Setor 
(SIC 2007) 

Setor de Atividade Número de 
empresas 

Percentual 
(%) 

Número de 
empresas 

Percentual 
(%) 

45, 46 e 47 Comércio atacadista e varejista 13 2,5 - - 

49, 51, 52 e 53 Atividades de transporte e armazenagem 9 1,7 6 1,4 

55 Serviços de hotelaria e restaurante 1 0,2 - - 

58 a 63 Serviços de informação e comunicação 135 25,9 102 23,0 

64 e 68 Serviços de assessoria financeira, imobiliária e de gestão 23 4,4 23 5,2 

70 e 71 Serviços técnicos, científicos e profissionais 14 2,7 14 3,2 

72 Pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia e ciências naturais 47 9,0 47 10,6 

73 e 74 Serviços de pesquisas de mercado e meios de comunicação 16 3,1 16 3,6 

78, 80 a 82 Serviços de gestão de recursos humanos, limpeza e segurança 31 6,0 31 7,0 

85 Serviços de educação 3 0,6 3 0,7 

86 Serviços de saúde e assistência social 2 0,4 2 0,5 

92, 93 e 96 Serviços de arte, entretenimento, recreação e outros 15 2,9 - - 

Total  521 100,0 443 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quando as amostras são qualificadas pelas características dos bens produzidos, o segmento de 

bens duráveis (SIC 2007 - Código do setor entre 24 e 33) registra 98 empresas para a amostra 

de fornecedores e 97 empresas para a amostra de clientes, o segmento de bens não duráveis 

(SIC 2007 - Código do setor entre 10 e 23) registra 83 empresas para a amostra de 

fornecedores e 73 empresas para amostra de clientes e, os outros segmentos de negócios (SIC 

2007 - Código do setor entre 01 e 09 e 35 e 96) registram 340 empresas para a amostra de 

fornecedores e 273 empresas para a amostra de clientes, conforme a tabela 2 apresentada a 

seguir. Isto implica que a amostra base das empresas de capital aberto do Reino Unido 

apresenta uma menor participação dos setores manufatureiros, sendo muito influenciada pelas 

atividades vinculadas ao desenvolvimento tecnológico e de serviços. Esta característica 

poderá enviesar os resultados, razão pela qual, a pesquisa também testa o modelo para 

subamostras com a qualificação dos bens produzidos, uma vez que é esperada uma maior 

interação com empregados, fornecedores e clientes para empresas manufatureiras de bens 

duráveis, dada a maior especificidade dos seus produtos (TITMAN, 1984; TITMAN; 

WESSELS, 1998). 

 

Tabela 2: Estratificação das amostras com a qualificação dos bens produzidos 

 Fornecedores Clientes 

Código do setor 

(SIC 2007) 

Qualificação dos bens Número de 

empresas 

Percentual 

(%) 

Número de 

empresas 

Percentual 

(%) 

24 a 33 Bens duráveis 98 18,8 97 21,9 

10 a 23 Bens não duráveis 83 15,9 73 16,5 

01 a 09 e 35 a 96 Outros 340 65,3 273 61,6 

Total  521 100,0 443 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 Estatística descritiva 

 

A tabela 3 apresenta a estatística descritiva para as variáveis dependentes e independentes, 

aplicadas para os modelos com fornecedores e clientes. São demonstrados o número de 

observações, média, desvio padrão e os valores mínimos e máximos de cada variável que 

compõe a pesquisa. Com relação ao número de observações, a amostra para os fornecedores, 

composta por 521 empresas, apresenta uma variação entre 4.596 e 5.210 observações entre as 

variáveis, com moda de 4.775 observações. A amostra para os clientes, composta por 443 
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empresas, apresenta uma variação entre 3.835 e 4.430 observações entre as variáveis, com 

moda de 4.039 observações. 

O grau de endividamento total a preços de mercado apresenta média de 36,5%, enquanto o 

grau de endividamento de longo prazo a preços de mercado apresenta média de 9,6%, sendo 

ambos menores que as médias pelo valor contábil, de 58,9% e 15,7%, respectivamente. Isto 

significa que o valor de mercado das empresas é, em média, superior ao seu valor contábil. 

 

Tabela 3: Estatística descritiva das variáveis 

 Fornecedores Clientes 

Var Obs Média DP Min Max Obs Média DP Min Max 

ETC 4.775 0,589 1,326 0,001 58 4.039 0,575 1,326 0,005 58 

ETM 4.795 0,365 0,925 0 58 4.053 0,363 0,999 0 58 

ELC 4.775 0,157 0,438 0 15,509 4.039 0,150 0,462 0 15,509 

ELM 4.795 0,096 0,205 0 8,855 4.053 0,092 0,213 0 8,855 

PDF 5.210 0,304 0,190 0,022 1,424 - - - - - 

PDE 4.775 0,032 0,141 -0,007 6,972 - - - - - 

PDC - - - - - 4.430 0,267 0,196 0,001 1,900 

VERT 4.775 1,021 1,980 -2,031 56,941 4.039 0,925 0,833 -2,031 12,959 

SING 4.562 2,111 39,382 -1860,5 767,5 3.835 2,480 42,942 -1860,5 767,5 

CMF 5.210 0,102 0,033 0,035 0,273 - - - - - 

MVF 4.596 -4,528 163,216 -4906,5 1252,4 - - - - - 

CMC - - - - - 4.430 0,201 0,134 0,001 0,849 

MVC - - - - - 4.430 0,803 6,616 -65,609 71,469 

TAM 4.775 10,927 2,679 0 19,703 4.039 10,716 2,512 0 18,836 

TANG 4.775 0,154 0,173 0 1 4.039 0,142 0,154 0 1 

ROA 4.775 -0,029 0,714 -29,462 1,716 4.039 -0,029 0,579 -13,172 1,716 

MB 4.775 2,542 5,214 0,010 246,524 4.039 2,554 5,260 0,010 246,524 

DEP 4.775 0,037 0,047 -0,001 1,274 4.039 0,037 0,048 -0,001 1,274 

LQZ 4.777 3,226 8,994 0 214,778 4.041 3,449 9,670 0 214,778 

IMP 4.775 0,004 0,046 -0,906 0,391 4.039 0,003 0,047 -0,906 0,391 

PD 4.775 0,085 0,447 -0,016 26 4.039 0,092 0,470 -0,016 26 

DO 4.775 0,401 0,824 0 30,231 4.039 0,394 0,700 0 26 

GCM 5.207 0,055 0,185 0 1 4.428 0,047 0,172 0 1 

RISC 4.772 0,531 11,620 0,005 784,753 4.036 0,523 12,533 0,005 784,753 

EMP 5.210 0,323 0,102 0,060 0,664 - - - - - 

Legenda: Obs: Observações; Média: Média; DP: Desvio Padrão; Min: mínimo e Max: máximo. Var: Variáveis, 

as quais estão descritas nos tópicos 3.2 e 3.3. Não é aplicado tratamento para outliers. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 
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Conforme já comentado, as características das amostras podem enviesar os resultados em face 

da maior representatividade de empresas que atuam nos setores de prestação de serviços e de 

desenvolvimento de tecnologias em várias áreas do conhecimento. Desse modo, são criadas 

seis subamostras com a qualificação dos bens produzidos. Na tabela 4 são apresentadas as três 

subamostras derivadas da amostra dos fornecedores, sendo que a primeira abrange apenas as 

empresas que atuam no setor de manufatura de bens duráveis, a segunda abarca empresas com 

atuação nos setores de manufatura de bens não duráveis e, finalmente, a terceira inclui as 

empresas não manufatureiras, que atuam em outros segmentos de negócios.   

 

Tabela 4: Estatística descritiva das variáveis dos fornecedores com a qualificação do segmento de negócio 

            Bens Duráveis            Bens não duráveis            Outros 

Var Média DP Média  DP Média DP 

ETC 0,619 2,181 0,587 0,797 0,580 1,070 

ETM 0,392 1,959 0,372 0,435 0,355 0,361 

ELC 0,133 0,444 0,198 0,465 0,153 0,428 

ELM 0,086 0,328 0,116 0,145 0,094 0,165 

PDF 0,354 0,273 0,169 0,090 0,323 0,162 

PDE 0,024 0,232 0,009 0,020 0,040 0,121 

VERT 1,000 0,526 0,968 0,631 1,040 2,430 

SING 1,206 20,214 2,000 18,664 2,424 47,154 

CMF 0,095 0,033 0,104 0,045 0,103 0,029 

MVF 1,574 41,600 1,488 24,395 -7,988 202,790 

TAM 11,022 2,289 12,430 2,793 10,518 2,619 

TANG 0,168 0,129 0,236 0,169 0,129 0,178 

ROA 0,021 0,595 0,053 0,387 -0,065 0,803 

MB 2,439 4,734 2,181 2,471 2,664 5,823 

DEP 0,036 0,025 0,036 0,035 0,038 0,054 

LQZ 2,670 3,781 3,000 8,516 3,450 10,142 

IMP 0,011 0,050 0,015 0,029 -0,000 0,047 

PD 0,086 0,864 0,041 0,095 0,096 0,290 

DO 0,387 1,055 0,298 0,322 0,431 0,831 

GCM 0,055 0,183 0,075 0,190 0,050 0,184 

RISC 0,984 25,830 0,122 0,313 0,498 3,052 

EMP 0,287 0,040 0,221 0,064 0,359 0,102 

Continua.    
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Continuação.    

            Bens Duráveis            Bens não duráveis            Outros 

Var Média DP Média  DP Média DP 

Empresas      98           83          340 

Obs (moda)    923        777         3.075 

Legenda: Empresas: número de empresas; Obs: moda do número de observações; Média: média; DP: desvio 

padrão e Var: variáveis, as quais estão descritas nos tópicos 3.2 e 3.3. Não é aplicado tratamento para outliers. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Pelos dados apresentados na tabela 4 verifica-se que as médias do endividamento total 

contábil (ETC) e a preços de mercado (ETM) do segmento de bens duráveis (0,619 e 0,392, 

respectivamente) são um pouco superiores em relação às médias dos mesmos indicadores de 

endividamento do segmento de bens não duráveis (0,587 e 0,372, respectivamente) e em 

relação às médias dos mesmos indicadores de endividamento dos outros segmentos de 

negócios (0,580 e 0,355, respectivamente). Porém, os indicadores de endividamento de longo 

prazo contábil (ELC) e a preços de mercado (ELM), representativos da dívida estrutural das 

empresas e mais indicados para os objetivos desta pesquisa, demonstram que o segmento de 

bens duráveis possui em média menor nível de endividamento (0,133 e 0,086, 

respectivamente) em relação às médias dos mesmos indicadores de endividamento do 

segmento de bens não duráveis (0,198 e 0,116, respectivamente) e em relação às médias dos 

mesmos indicadores de endividamento dos outros segmentos de negócios (0,153 e 0,094, 

respectivamente). 

 

Além disso, a variável estratégica que mensura a magnitude dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento dos setores fornecedores da empresa (PDF), representativa do grau de 

intensidade do inter-relacionamento das empresas com seus fornecedores, apresenta média 

para o segmento de bens duráveis (0,354) superior à média do segmento de bens não duráveis 

(0,169) e, superior à média dos outros segmentos de negócios (0,323). 

 

Outra variável estratégica que mede a magnitude dos gastos com pesquisa e desenvolvimento 

dos empregados da empresa (PDE), utilizada como proxy da importância dos investimentos 

específicos realizados pelos empregados para sua interação com a empresa, demonstra média 

superior para outros segmentos de negócios (0,04), o qual inclui atividades voltadas ao 

desenvolvimento de tecnologias, muito intensivas em mão de obra qualificada. Conforme o 



107 
 

 
 

esperado, o segmento de bens duráveis (0,024) também apresenta média superior para esta 

métrica em relação ao segmento de bens não duráveis (0,009). 

 

Já a variável usada como proxy para o grau de verticalização da empresa (VERT) apresenta 

médias muito próximas para os três grupos (1,04 para outros segmentos de negócios, 1,0 para 

o segmento de bens duráveis e 0,968 para o segmento de bens não duráveis) o que, 

provavelmente, reduz sua capacidade explicativa. 

 

Finalmente, a variável estratégica que representa a singularidade ou especificidade dos 

produtos do segmento (SING), de acordo com o previsto, apresenta média superior para 

outros segmentos de negócios (2,424), o qual inclui empresas dos segmentos de 

desenvolvimento de produtos tecnológicos e apresentam maior volume de gastos com P&D. 

Porém, diferentemente do esperado, a subamostra para o setor de bens não duráveis (2,000) 

demonstra média superior à média do setor de bens duráveis (1,206), o qual, presumidamente, 

deveria possuir maior incidência de especificidade em seus produtos. 

 

Do mesmo modo, na tabela 5 são apresentadas as três subamostras derivadas da amostra dos 

clientes, sendo que a primeira seleciona apenas as empresas que atuam no setor de manufatura 

de bens duráveis, a segunda relaciona as empresas com atuação nos setores de manufatura de 

bens não duráveis e, por último, a terceira congrega as empresas não manufatureiras, que 

atuam em outros segmentos de negócios. 

 

Tabela 5: Estatística descritiva das variáveis dos clientes com a qualificação do segmento de negócio 

            Bens Duráveis            Bens não duráveis            Outros 

Var Média DP Média  DP Média DP 

ETC 0,621 2,185 0,592 0,849 0,552 0,955 

ETM 0,390 1,963 0,373 0,461 0,349 0,380 

ELC 0,133 0,445 0,197 0,493 0,143 0,459 

ELM 0,084 0,328 0,115 0,151 0,088 0,169 

PDC 0,245 0,160 0,221 0,167 0,287 0,212 

VERT 1,001 0,527 0,943 0,630 0,891 0,964 

SING 1,211 20,258 2,298 20,015 3,036 53,205 

CMC 0,159 0,095 0,277 0,165 0,195 0,129 

Continua.       
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Continuação 

            Bens Duráveis            Bens não duráveis            Outros 

Var Média DP Média  DP Média DP 

MVC 1,566 6,382 -0,472 11,198 0,873 4,736 

TAM 11,028 2,293 12,091 2,583 10,219 2,409 

TANG 0,169 0,129 0,224 0,159 0,110 0,151 

ROA 0,020 0,596 0,042 0,412 -0,068 0,608 

MB 2,444 4,743 2,227 2,623 2,686 5,945 

DEP 0,037 0,025 0,035 0,036 0,037 0,057 

LQZ 2,678 3,787 3,238 9,088 3,798 11,225 

IMP 0,011 0,050 0,013 0,029 -0,002 0,049 

PD 0,087 0,866 0,047 0,101 0,107 0,284 

DO 0,387 1,057 0,300 0,316 0,422 0,600 

GCM 0,055 0,184 0,071 0,194 0,038 0,160 

RISC 0,988 25,888 0,132 0,334 0,456 2,737 

Empresas 97 73 273 

Obs (moda) 919 677 2.443 

Legenda: Empresas: número de empresas; Obs: moda do número de observações; Média: média; DP: desvio 

padrão e Var: variáveis, as quais estão descritas nos tópicos 3.2 e 3.3. Não é aplicado tratamento para outliers. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Pelos dados apresentados na tabela 5 nota-se que as médias do endividamento total contábil 

(ETC) e a preços de mercado (ETM) do segmento de bens duráveis (0,621 e 0,390, 

respectivamente) também são maiores que as médias dos mesmos indicadores de 

endividamento do segmento de bens não duráveis (0,592 e 0,373, respectivamente) e em 

relação às médias dos mesmos indicadores de endividamento dos outros segmentos de 

negócios (0,552 e 0,349, respectivamente). No entanto, os indicadores de endividamento de 

longo prazo contábil (ELC) e a preços de mercado (ELM), representativos da dívida estrutural 

das empresas e mais indicados para os objetivos desta pesquisa, demonstram que o segmento 

de bens duráveis possui em média menor nível de endividamento (0,133 e 0,084, 

respectivamente) em relação às médias dos mesmos indicadores de endividamento do 

segmento de bens não duráveis (0,197 e 0,115, respectivamente) e em relação às médias dos 

mesmos indicadores de endividamento dos outros segmentos de negócios (0,143 e 0,088, 

respectivamente). 

 

Além disso, a variável estratégica que mensura a magnitude dos gastos com pesquisa e 

desenvolvimento dos setores clientes da empresa (PDC), representativa do grau de 
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intensidade do inter-relacionamento das empresas com seus clientes, apresenta média para o 

segmento de bens duráveis (0,245) superior à média do segmento de bens não duráveis 

(0,221), porém, inferior à média dos outros segmentos de negócios (0,287). Neste caso, há 

indicações de uma maior interação de dependência entre empresas e clientes em segmentos de 

alta tecnologia e serviços especializados, o que pode ser considerado como factível. 

 

Outra variável estratégica usada como proxy para o grau de verticalização da empresa 

(VERT), apresenta médias muito próximas para os três grupos (1,001 para o segmento de 

bens duráveis, 0,943 para o segmento de bens não duráveis e 0,891 para outros segmentos de 

negócios) o que, provavelmente, também reduz sua capacidade explicativa. 

 

Finalmente, a variável estratégica que representa a singularidade ou especificidade dos 

produtos do segmento (SING), de acordo com o previsto, apresenta média superior para 

outros segmentos de negócios (3,036), o qual inclui empresas dos segmentos de 

desenvolvimento de produtos tecnológicos e apresentam maior volume de gastos com P&D. 

Porém, assim como já comentado para as subamostras de fornecedores, diferentemente do 

esperado, a subamostra para o setor de bens não duráveis (2,298) demonstra média superior à 

média do setor de bens duráveis (1,211), o qual, presumidamente, deveria possuir maior 

incidência de especificidade em seus produtos. 

 

4.3 Multicolinearidade 

 

Conforme especificado no capítulo procedimentos metodológicos, visando a detectar a 

multicolinearidade são aplicados os testes recomendados pela literatura. Assim, são 

calculadas as matrizes de correlação para todas as amostras da pesquisa e, também, são 

realizados os testes de VIF (Variance Inflation Factor) e de tolerância (1/VIF) para todas as 

amostras. Os procedimentos aplicados neste estudo para testar a multicolinearidade em painel 

de dados também são utilizados por Kimura, Basso e Aguiar (2010), Póvoa (2013) e Póvoa e 

Nakamura (2015). 
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4.3.1 Testes de multicolinearidade da amostra dos fornecedores 

 

Com base na matriz de correlação da amostra dos fornecedores da tabela 6, observa-se uma 

correlação de no máximo 0,5472 entre as variáveis dependentes a valor de mercado (ETM – 

endividamento total a valor de mercado e ELM – Endividamento de longo prazo a valor de 

mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento total contábil e ELC – endividamento de 

longo prazo contábil). Isto demonstra que há uma diferença relevante entre os valores de 

mercado do equity das empresas do Reino Unido que compõem a amostra e os seus valores 

escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes verifica-se forte correlação (0,9627) entre a variável 

estratégica PDE, que busca explicar o inter-relacionamento dos empregados com suas 

empresas e a variável de controle PD, referente aos gastos com pesquisas e desenvolvimento 

das empresas. Com base nos aspectos teóricos discutidos, decidiu-se pela retirada da variável 

PD do modelo. 

 

As variáveis ROA (rentabilidade) e DO (despesas operacionais) também apresentam forte 

correlação (0,7089), porém, por tratarem-se de variáveis de controle não são retiradas do 

modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais variáveis não apresentam correlação 

relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) não produz danos na análise dos 

dados.
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Tabela 6: Correlação entre as variáveis da base de dados dos fornecedores 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDF PDE VERT SING CMF MVF TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC EMP

ETC 1

ETM 0.4052 1

ELC 0.7564 0.3337 1

ELM 0.3089 0.6767 0.5472 1

PDF -0.0146 -0.0568 -0.0162 -0.0653 1

PDE 0.2035 0.0708 0.1947 0.0354 0.2846 1

VERT 0.0963 0.0753 0.0118 -0.0175 -0.0658 -0.0275 1

SING -0.0145 -0.0119 -0.0138 -0.0185 0.0297 0.1938 -0.0246 1

CMF -0.0189 -0.0304 -0.0079 -0.0099 -0.0595 0.0175 -0.0567 0.0112 1

MVF 0.0007 -0.0003 -0.0037 -0.0065 0.0441 0.0124 0.0096 0.0014 0.0360 1

TAM -0.0763 0.0701 0.0422 0.1786 -0.2211 -0.2478 -0.0629 -0.0507 0.0685 -0.0600 1

TANG 0.0254 0.1221 0.0945 0.1758 -0.2389 -0.1096 -0.0016 -0.0262 -0.0514 -0.0547 0.3688 1

ROA -0.5411 -0.1737 -0.3330 -0.0702 -0.1045 -0.4237 0.0229 -0.0523 -0.0234 -0.0113 0.3463 0.1141 1

MB 0.4236 -0.2097 0.3024 -0.1069 0.0824 0.2652 0.0196 0.0376 0.0314 0.0092 -0.2345 -0.1052 -0.5400 1

DEP 0.1638 0.2137 0.0922 0.0886 -0.0020 0.0756 0.1047 -0.0091 -0.0522 0.0090 -0.0375 0.1982 -0.1998 0.0199 1

LQZ -0.1481 -0.1837 -0.0922 -0.1113 0.0917 0.0608 -0.0990 0.0782 0.0166 0.0138 -0.1592 -0.1395 -0.0381 0.0770 -0.1179 1

IMP -0.2016 -0.1832 -0.1695 -0.2358 -0.2110 -0.4425 0.0440 -0.0947 -0.0233 -0.0284 0.3612 0.1377 0.4393 -0.2563 -0.0974 -0.0980 1

PD 0.2262 0.1044 0.2166 0.0741 0.2624 0.9627 -0.0292 0.1846 0.0168 0.0144 -0.2728 -0.1262 -0.4706 0.2904 0.0848 0.0650 -0.4704 1

DO 0.5117 0.1373 0.2441 0.0049 0.0521 0.2437 0.1643 0.0126 0.0007 0.0082 -0.4211 -0.1211 -0.7089 0.5262 0.1786 -0.0610 -0.3047 0.2930 1

GCM 0.0349 0.1085 0.0506 0.1107 -0.1546 -0.0843 0.0067 -0.0153 0.1625 -0.0010 0.3703 0.1601 0.0824 -0.0743 -0.0079 -0.0745 0.0798 -0.0900 -0.1039 1

RISC 0.2251 0.0841 0.1840 0.0223 0.0607 0.1674 0.0252 0.0095 -0.0128 -0.0012 -0.1965 -0.0686 -0.3057 0.2024 0.0988 -0.0041 -0.1169 0.2222 0.2627 -0.0368 1

EMP -0.0029 -0.0162 -0.0411 -0.0643 0.3567 0.2861 -0.0523 0.0426 -0.1477 0.0075 -0.2575 -0.2410 -0.0742 0.0558 0.0018 0.0549 -0.1873 0.2111 0.0743 -0.1333 0.0009 1
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Adicionalmente, a tabela 7 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos fornecedores, onde nota-se que a exclusão da variável 

PD (gastos com pesquisas e desenvolvimento), fortemente correlacionada com a variável PDE 

(inter-relacionamento dos empregados com a empresa), reduziu o problema da colinearidade.  

 

Tabela 7: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos fornecedores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.2 Testes de multicolinearidade da amostra dos fornecedores do segmento de bens 

duráveis 

 

A tabela 8 apresenta a matriz de correlação da amostra dos fornecedores do segmento de bens 

duráveis, observando-se uma correlação de no máximo 0,7739 entre as variáveis dependentes 

a valor de mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – Endividamento 

de longo prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento total contábil e 

ELC – endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que, embora menor em 

relação à amostra com todos os fornecedores, ainda há uma boa diferença entre os valores de 

Variable VIF 1/VIF  Variable VIF 1/VIF

PD 16.70 0.059869

PDE 16.32 0.061289 ROA 2.79 0.358571

ROA 2.80 0.357148 DO 2.57 0.388505

DO 2.59 0.386776 TAM 1.76 0.567225

TAM 1.76 0.566909 PDE 1.55 0.643204

MB 1.55 0.645784 MB 1.55 0.645984

IMP 1.50 0.664937 IMP 1.48 0.676642

EMP 1.41 0.709982 EMP 1.30 0.767817

TANG 1.31 0.761456 TANG 1.30 0.768039

PDF 1.26 0.794425 PDF 1.26 0.794449

GCM 1.20 0.830512 GCM 1.20 0.830611

RISC 1.16 0.858986 DEP 1.15 0.871662

DEP 1.15 0.871616 RISC 1.13 0.882612

VERT 1.10 0.906572 VERT 1.10 0.908450

LQZ 1.10 0.911462 LQZ 1.10 0.911692

CMF 1.08 0.928920 CMF 1.07 0.931505

SING 1.05 0.954671 SING 1.05 0.954700

MVF 1.01 0.991125 MVF 1.01 0.991128

Mean VIF 3.11 Mean VIF 1.43
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mercado do equity das empresas do Reino Unido de bens duráveis que compõem a amostra e 

os seus valores escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes também nota-se forte correlação (0,9938) entre a 

variável estratégica PDE, que busca explicar o inter-relacionamento dos empregados com 

suas empresas e a variável de controle PD, referente aos gastos com pesquisas e 

desenvolvimento das empresas. Além disso, há relevante correlação (-0,6490) de PDE com 

IMP, que mensura a carga fiscal paga.  Com base nos aspectos teóricos discutidos, decidiu-se 

pela retirada das variáveis PD e IMP do modelo. 

 

Adicionalmente, encontram-se fortes correlações entre as variáveis ROA (rentabilidade) e MB 

(oportunidades de crescimento) de -0,8543; ROA (rentabilidade) e DO (despesas 

operacionais) de -0,9238; ROA (rentabilidade) e RISC (volatilidade do lucro operacional) de -

0,8902; MB (oportunidades de crescimento) e DO (despesas operacionais) de 0,8642; MB 

(oportunidades de crescimento) e RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,8597; e DO 

(despesas operacionais) e RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,8534, porém, a 

princípio, por tratarem-se de variáveis de controle não são retiradas do modelo, seguindo 

Wooldridge (2014). As demais variáveis não apresentam correlação relevante, ou acima de 

0,60, que segundo Gujarati (2004) não produz danos na análise dos dados. 
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Tabela 8: Correlação entre as variáveis da base de dados dos fornecedores do segmento de bens duráveis 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDF PDE VERT SING CMF MVF TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC EMP

ETC 1

ETM 0.4389 1

ELC 0.5435 0.6895 1

ELM 0.3942 0.9192 0.7739 1

PDF -0.0492 -0.0548 -0.0400 -0.0331 1

PDE 0.3739 0.4590 0.6677 0.5352 0.0931 1

VERT 0.2158 0.2354 0.0728 0.0773 -0.0235 -0.0021 1

SING -0.0194 -0.0396 0.0066 -0.0026 -0.0108 0.1767 -0.1851 1

CMF -0.0462 -0.0612 -0.0213 -0.0235 0.0110 0.0527 -0.2448 0.0020 1

MVF -0.0138 -0.0162 -0.0077 -0.0058 -0.0241 -0.0059 -0.0504 0.0021 -0.0151 1

TAM -0.2114 -0.0571 -0.1007 -0.0476 -0.0570 -0.2555 -0.2229 -0.0752 0.1029 -0.0126 1

TANG -0.0713 0.0462 -0.0110 0.0337 -0.0765 -0.1751 0.0751 -0.0757 -0.0911 -0.0441 0.0579 1

ROA -0.6343 -0.2528 -0.3552 -0.2700 -0.0047 -0.4494 -0.0871 -0.0684 -0.0069 -0.0145 0.3532 0.1016 1

MB 0.4392 -0.0941 0.0485 -0.0433 0.0208 0.2074 0.0947 0.0386 0.0107 -0.0064 -0.2190 -0.0625 -0.8543 1

DEP 0.0301 0.1969 0.1879 0.2533 0.0974 0.2204 0.0450 -0.0214 -0.0349 -0.0250 -0.0781 0.4667 -0.1049 0.0426 1

LQZ -0.2279 -0.2676 -0.1676 -0.1431 0.0220 0.1139 -0.3521 0.1910 0.0692 0.0526 -0.2684 -0.1963 0.0058 0.0228 -0.1015 1

IMP -0.5995 -0.5871 -0.5896 -0.6043 -0.0064 -0.6490 -0.0462 -0.0822 -0.0450 -0.0141 0.3888 0.0664 0.7176 -0.3950 -0.2153 -0.0191 1

PD 0.3774 0.4655 0.6767 0.5435 0.0831 0.9938 -0.0155 0.1795 0.1088 -0.0054 -0.2538 -0.1754 -0.4475 0.2023 0.2152 0.1182 -0.6503 1

DO 0.6321 0.2018 0.2644 0.1958 0.0094 0.3138 0.2999 -0.0139 -0.0149 -0.0069 -0.3980 -0.0588 -0.9239 0.8642 0.1013 -0.0867 -0.6043 0.3068 1

GCM 0.0181 0.0667 0.0215 0.0219 -0.1516 -0.0948 -0.0090 -0.0315 0.4133 -0.0121 0.3227 0.1938 0.0373 -0.0541 0.0142 -0.1796 -0.0045 -0.0865 -0.0298 1

RISC 0.4861 0.1745 0.2557 0.2085 0.0375 0.4111 0.1475 0.0310 -0.0298 -0.0045 -0.3515 -0.0903 -0.8902 0.8597 0.1550 0.0321 -0.5858 0.4033 0.8534 -0.0877 1

EMP -0.0287 -0.0156 -0.0185 -0.0063 -0.1456 -0.0513 0.0958 -0.0425 -0.3690 -0.0163 0.0321 0.0324 0.0464 0.0086 -0.0562 -0.0213 0.1265 -0.0908 0.0026 -0.3385 0.0064 1
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Adicionalmente, a tabela 9 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos fornecedores de bens duráveis, onde se percebe que, 

além da exclusão das variáveis PD (gastos com pesquisas e desenvolvimento) e IMP (carga 

fiscal paga), fortemente correlacionadas com a variável PDE (inter-relacionamento dos 

empregados com a empresa), foi necessária a exclusão da variável ROA (rentabilidade) 

fortemente correlacionada com muitas outras variáveis, visando a corrigir o problema da 

colinearidade.  

 

Tabela 9: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos fornecedores de bens duráveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.3 Testes de multicolinearidade da amostra dos fornecedores de bens não duráveis 

 

A tabela 10 apresenta a matriz de correlação da amostra dos fornecedores do segmento de 

bens não duráveis, onde se observa uma correlação de no máximo 0,5236 entre as variáveis 

dependentes a valor de mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – 

Endividamento de longo prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento 

total contábil e ELC – endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que também há 

Variable VIF 1/VIF  Variable VIF 1/VIF

PD 133.66 0.007482 DO 7.33 0.136343

PDE 131.25 0.007619 MB 7.27 0.137580

ROA 19.69 0.050785 RISC 5.96 0.167755

DO 15.20 0.065770 TAM 1.89 0.527738

MB 8.91 0.112263 GCM 1.71 0.583756

RISC 6.85 0.146051 TANG 1.60 0.626715

IMP 4.09 0.244392 PDE 1.55 0.643134

VERT 2.05 0.488945 VERT 1.55 0.645160

CMF 2.03 0.492865 DEP 1.55 0.645447

TAM 1.92 0.520714 LQZ 1.49 0.671172

GCM 1.90 0.526779 CMF 1.45 0.687795

TANG 1.62 0.616525 EMP 1.33 0.754626

DEP 1.58 0.633586 SING 1.11 0.901516

LQZ 1.50 0.664938 PDF 1.09 0.913702

EMP 1.49 0.670038 MVF 1.01 0.991217

PDF 1.14 0.874007

SING 1.12 0.895639

MVF 1.01 0.989116

Mean VIF 18.72 Mean VIF 2.53
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uma grande diferença entre os valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido de 

bens não duráveis que compõem a amostra e os seus valores escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes também nota-se forte correlação (0,9862) entre a 

variável estratégica PDE, que busca explicar o inter-relacionamento dos empregados com 

suas empresas e a variável de controle PD, que representa os gastos com pesquisas e 

desenvolvimento das empresas. Com base nos aspectos teóricos discutidos, decidiu-se pela 

retirada da variável PD do modelo. 

 

Além disso, há correlações importantes entre as variáveis ROA (rentabilidade) e DEP 

(substitutos do benefício fiscal da dívida) de -0,6078; ROA (rentabilidade) e RISC 

(volatilidade do lucro operacional) de -0,7598; DEP (substitutos do benefício fiscal da dívida) 

e DO (despesas operacionais) de 0,6012; DEP (substitutos do benefício fiscal da dívida) e 

RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,6144; e DO (despesas operacionais) e RISC 

(volatilidade do lucro operacional) de 0,6289, porém, por serem variáveis de controle não são 

retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais variáveis não apresentam 

correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) não produz danos na 

análise dos dados. 
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Tabela 10: Correlação entre as variáveis da base de dados dos fornecedores do segmento de bens não duráveis 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDF PDE VERT SING CMF MVF TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC EMP

ETC 1

ETM 0.5236 1

ELC 0.7887 0.1146 1

ELM 0.2732 0.3475 0.4472 1

PDF 0.0130 -0.0319 0.0830 0.0513 1

PDE 0.1538 0.1948 0.0424 0.0630 0.3277 1

VERT 0.1042 0.1754 -0.0231 -0.0046 -0.2519 -0.1592 1

SING -0.0567 -0.0182 -0.0390 -0.0793 0.0618 0.2473 -0.1632 1

CMF 0.0043 -0.0032 0.0033 0.0178 -0.0446 -0.0668 0.1022 -0.0410 1

MVF -0.0309 -0.0400 -0.0240 -0.0447 0.0304 0.0258 -0.0497 -0.0076 -0.0270 1

TAM -0.0480 -0.0045 0.0116 0.1811 -0.0593 -0.2665 0.0185 -0.1442 0.2084 -0.0413 1

TANG 0.1527 0.1429 0.0752 0.0848 -0.4140 -0.1813 0.3243 -0.1168 -0.0354 -0.0297 0.2038 1

ROA -0.5913 -0.5183 -0.2568 0.0517 -0.0602 -0.3335 0.1469 -0.0330 0.0405 0.0102 0.3623 0.0551 1

MB 0.4467 -0.2127 0.4852 -0.1574 0.0325 0.2191 -0.1670 0.0416 0.0504 0.0588 -0.2506 -0.0726 -0.4346 1

DEP 0.5890 0.7109 0.1826 0.0401 -0.1466 0.1423 0.2294 -0.0992 -0.0428 -0.0420 -0.0670 0.4419 -0.6078 0.0614 1

LQZ -0.1828 -0.1832 -0.1109 -0.1979 0.1628 0.1295 -0.3267 0.2577 -0.1272 0.0314 -0.2635 -0.2476 -0.0861 0.1188 -0.1740 1

IMP -0.0178 -0.0953 -0.0407 -0.1130 -0.1658 -0.2865 0.1604 -0.1160 0.0701 0.0067 0.4760 0.2493 0.2702 -0.0090 0.0455 -0.1827 1

PD 0.1969 0.2602 0.0387 0.0535 0.3348 0.9862 -0.1668 0.3128 -0.0912 0.0244 -0.2697 -0.1747 -0.3872 0.1923 0.2045 0.1577 -0.2831 1

DO 0.3365 0.4802 -0.0174 -0.1601 -0.0597 0.2989 0.2862 0.1131 0.0420 -0.0197 -0.4073 0.0873 -0.5907 0.1895 0.6012 -0.0679 -0.1220 0.3440 1

GCM 0.0474 0.0579 -0.0020 0.0447 -0.1094 -0.0872 0.0663 -0.0425 0.1262 -0.0259 0.3705 0.1199 0.1222 -0.0731 0.0139 -0.1300 0.1239 -0.0992 -0.1251 1

RISC 0.4614 0.6094 0.0844 -0.0743 0.0822 0.5099 -0.0637 0.1493 -0.0462 0.0058 -0.3356 -0.0507 -0.7598 0.3734 0.6144 0.0533 -0.1876 0.5530 0.6289 -0.0080 1

EMP -0.0414 0.0335 -0.0491 0.0669 -0.2398 0.0113 0.2019 -0.0568 -0.0626 0.0098 -0.1655 0.1120 0.1080 -0.0828 0.0425 -0.1113 -0.0229 -0.0459 0.1401 0.0524 -0.0917 1
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Adicionalmente, a tabela 11 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos fornecedores de bens não duráveis, onde se percebe 

que a exclusão da variável PD (gastos com pesquisas e desenvolvimento), fortemente 

correlacionada coma variável PDE (inter-relacionamento dos empregados com a empresa), 

reduziu o problema da colinearidade.  

 

Tabela 11: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos fornecedores de bens não duráveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.4 Testes de multicolinearidade da amostra dos fornecedores dos outros segmentos de 

negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.) 

 

A tabela 12 apresenta a matriz de correlação da amostra dos fornecedores dos outros 

segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, 

etc.), onde se observa uma correlação de no máximo 0,4865 entre as variáveis dependentes a 

valor de mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – Endividamento 

de longo prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento total contábil e 

ELC – endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que também há uma grande 

Variable VIF 1/VIF  Variable VIF 1/VIF

PD 98.52 0.010151

PDE 91.00 0.010989 DEP 4.18 0.239015

DEP 4.53 0.220611 RISC 4.15 0.240934

ROA 4.23 0.236439 ROA 4.02 0.248763

RISC 4.17 0.239679 DO 2.82 0.354015

DO 2.87 0.348072 TAM 2.24 0.446481

TAM 2.24 0.445604 TANG 2.01 0.496742

TANG 2.03 0.492000 PDE 1.75 0.572960

MB 1.81 0.553228 VERT 1.63 0.614812

SING 1.78 0.561913 MB 1.59 0.630646

VERT 1.63 0.614750 IMP 1.58 0.634483

IMP 1.59 0.627410 PDF 1.45 0.691566

EMP 1.54 0.649175 LQZ 1.30 0.767301

PDF 1.45 0.688863 EMP 1.27 0.787245

LQZ 1.34 0.745746 GCM 1.27 0.789773

GCM 1.27 0.789449 SING 1.23 0.813530

CMF 1.19 0.841350 CMF 1.14 0.876994

MVF 1.01 0.985590 MVF 1.01 0.988448

Mean VIF 12.46 Mean VIF 2.04
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diferença entre os valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido que operam em 

outros segmentos de negócios não manufatureiros que compõem a amostra e os seus valores 

escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes também nota-se forte correlação (0,9726) entre a 

variável estratégica PDE, que busca explicar o inter-relacionamento dos empregados com 

suas empresas e a variável de controle PD, que representa os gastos com pesquisas e 

desenvolvimento das empresas. Com base nos aspectos teóricos discutidos, decidiu-se pela 

retirada da variável PD do modelo. 

 

Adicionalmente, há apenas uma correlação importante entre as variáveis ROA (rentabilidade) 

e DO (despesas operacionais) de -0,6395, porém, por serem variáveis de controle não são 

retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais variáveis não apresentam 

correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) não produz danos na 

análise dos dados. 
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Tabela 12: Correlação entre as variáveis da base de dados dos fornecedores dos outros segmentos de negócios 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDF PDE VERT SING CMF MVF TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC EMP

ETC 1

ETM 0.3574 1

ELC 0.8451 0.2571 1

ELM 0.2662 0.6075 0.4865 1

PDF 0.0086 -0.0557 0.0073 -0.0879 1

PDE 0.2192 0.0244 0.1892 -0.0537 0.3706 1

VERT 0.1049 0.0751 0.0131 -0.0371 -0.0961 -0.0309 1

SING -0.0138 -0.0154 -0.0144 -0.0236 0.0440 0.1963 -0.0213 1

CMF -0.0181 -0.0400 -0.0150 -0.0213 -0.0844 0.0154 -0.0783 0.0197 1

MVF 0.0028 0.0033 -0.0039 -0.0089 0.0750 0.0171 0.0117 0.0020 0.0577 1

TAM -0.0469 0.1493 0.0784 0.3275 -0.2420 -0.2497 -0.0636 -0.0476 -0.0024 -0.0830 1

TANG 0.0238 0.1497 0.1169 0.2909 -0.2277 -0.0789 -0.0178 -0.0181 -0.0522 -0.0707 0.4183 1

ROA -0.4943 -0.0475 -0.3510 0.0467 -0.1599 -0.4700 0.0303 -0.0619 -0.0476 -0.0157 0.3450 0.1159 1

MB 0.4155 -0.2917 0.3970 -0.1584 0.1253 0.3185 0.0245 0.0466 0.0393 0.0128 -0.2502 -0.1239 -0.4007 1

DEP 0.1330 0.1255 0.0655 0.0722 -0.0213 0.0644 0.1036 -0.0036 -0.0679 0.0126 -0.0197 0.1473 -0.1688 0.0106 1

LQZ -0.1454 -0.1989 -0.0850 -0.1249 0.1288 0.0584 -0.0861 0.0646 0.0601 0.0138 -0.1350 -0.1177 -0.0381 0.0906 -0.1113 1

IMP -0.0496 0.0023 -0.0441 0.0037 -0.3247 -0.4624 0.0579 -0.1101 -0.0315 -0.0403 0.3174 0.1060 0.3386 -0.2121 -0.0960 -0.1053 1

PD 0.2169 0.0110 0.1775 -0.0672 0.3395 0.9726 -0.0301 0.1861 0.0133 0.0186 -0.2734 -0.0956 -0.5034 0.3441 0.0632 0.0548 -0.4641 1

DO 0.4929 0.0467 0.2936 -0.1039 0.0587 0.2480 0.1690 0.0082 -0.0056 0.0133 -0.4424 -0.1508 -0.6395 0.4027 0.1550 -0.0634 -0.1910 0.2921 1

GCM 0.0382 0.1461 0.0721 0.1927 -0.1672 -0.0888 0.0058 -0.0147 0.0945 -0.0007 0.3861 0.1563 0.0879 -0.0838 -0.0140 -0.0542 0.0981 -0.0907 -0.1240 1

RISC 0.2506 0.0763 0.2240 0.0196 0.0720 0.1544 0.0232 0.0061 -0.0203 0.0008 -0.2083 -0.0635 -0.3092 0.2006 0.0854 -0.0079 -0.0996 0.2134 0.2572 -0.0398 1

EMP 0.0100 -0.0333 -0.0309 -0.1089 0.4860 0.2810 -0.0942 0.0515 -0.2155 0.0265 -0.1885 -0.2157 -0.0868 0.0717 -0.0214 0.0884 -0.2035 0.2216 0.0400 -0.1440 -0.0353 1
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Adicionalmente, a tabela 13 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos fornecedores de outros segmentos de negócios, onde se 

percebe que a exclusão da variável PD (gastos com pesquisas e desenvolvimento), fortemente 

correlacionada coma variável PDE (inter-relacionamento dos empregados com a empresa), 

reduziu o problema da colinearidade.  

 

Tabela 13: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos fornecedores de outros segmentos de 

negócios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.5 Testes de multicolinearidade da amostra dos clientes 

 

A tabela 14 apresenta a matriz de correlação da amostra de todos os clientes, onde se observa 

uma correlação de no máximo 0,5474 entre as variáveis dependentes a valor de mercado 

(ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – Endividamento de longo prazo a 

valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento total contábil e ELC – 

endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que também há uma grande diferença 

Variable VIF 1/VIF  Variable VIF 1/VIF

PD 22.46 0.044530

PDE 22.35 0.044737 ROA 2.27 0.441447

ROA 2.27 0.440095 DO 2.16 0.462600

DO 2.17 0.459847 TAM 1.85 0.540345

TAM 1.85 0.540130 PDE 1.72 0.579793

PDF 1.53 0.653081 PDF 1.53 0.654137

EMP 1.53 0.653242 EMP 1.45 0.687350

IMP 1.43 0.699164 IMP 1.42 0.701775

TANG 1.32 0.755634 MB 1.32 0.758124

MB 1.32 0.756180 TANG 1.31 0.761019

GCM 1.21 0.828799 GCM 1.21 0.828800

RISC 1.20 0.835283 RISC 1.15 0.871020

CMF 1.11 0.898549 CMF 1.11 0.904690

VERT 1.11 0.904525 DEP 1.10 0.906771

DEP 1.10 0.905138 VERT 1.10 0.907319

LQZ 1.09 0.921101 LQZ 1.09 0.921101

SING 1.05 0.953856 SING 1.05 0.954038

MVF 1.02 0.981684 MVF 1.02 0.981827

Mean VIF 3.73 Mean VIF 1.40
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entre os valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido que compõem a amostra 

e os seus valores escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes nota-se apenas forte correlação (-0,7199) entre as 

variáveis ROA (rentabilidade) e DO (despesas operacionais) de -0,7199, porém, por serem 

variáveis de controle não são retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais 

variáveis não apresentam correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) 

não produz danos na análise dos dados. 
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Tabela 14: Correlação entre as variáveis da base de dados dos clientes 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDC VERT SING CMC MVC TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC

ETC 1

ETM 0.4082 1

ELC 0.7606 0.3398 1

ELM 0.3141 0.6817 0.5474 1

PDC 0.0239 0.0181 0.0579 0.0582 1

VERT 0.2313 0.2167 0.0718 0.0163 0.0361 1

SING -0.0179 -0.0171 -0.0155 -0.0204 0.0240 -0.0659 1

CMC -0.0186 -0.0484 0.0372 0.0332 0.2586 -0.1745 0.0541 1

MVC -0.0015 0.0182 -0.0048 0.0014 0.0869 -0.0089 0.0047 0.0722 1

TAM -0.0974 0.0189 0.0089 0.1305 -0.0921 -0.0398 -0.0548 -0.0493 -0.0161 1

TANG 0.0287 0.1104 0.0788 0.1444 -0.0527 0.0478 -0.0305 0.0500 -0.0134 0.3008 1

ROA -0.5478 -0.2134 -0.3844 -0.1117 -0.0384 0.0546 -0.0566 -0.0641 -0.0034 0.3594 0.0998 1

MB 0.4176 -0.2013 0.2971 -0.1000 0.0067 -0.0170 0.0400 0.0715 -0.0379 -0.2218 -0.0927 -0.5455 1

DEP 0.2043 0.2150 0.1147 0.0845 -0.0123 0.1173 -0.0111 -0.0538 0.0127 -0.0718 0.1820 -0.2371 0.0242 1

LQZ -0.1433 -0.1723 -0.0857 -0.0987 0.0405 -0.2211 0.1054 0.1705 0.0047 -0.1443 -0.1284 -0.0372 0.0781 -0.1157 1

IMP -0.2091 -0.1986 -0.1699 -0.2423 -0.0674 0.1210 -0.0972 -0.1076 -0.0323 0.3731 0.1365 0.4698 -0.2514 -0.0976 -0.0872 1

PD 0.2432 0.1377 0.2331 0.1112 0.0257 -0.0248 0.1826 0.1442 0.0366 -0.2725 -0.1070 -0.5056 0.2743 0.0978 0.0502 -0.4657 1

DO 0.5347 0.2075 0.2941 0.0706 0.0348 0.2675 0.0100 -0.0377 0.0018 -0.4274 -0.1059 -0.7199 0.5043 0.2148 -0.0748 -0.3423 0.3357 1

GCM 0.0292 0.0970 0.0351 0.0909 -0.0253 0.0726 -0.0169 0.0471 0.0048 0.3590 0.1592 0.0855 -0.0713 0.0051 -0.0735 0.0889 -0.0899 -0.0853 1

RISC 0.2843 0.1939 0.2208 0.0853 -0.0068 0.0397 0.0098 0.0219 0.0047 -0.1970 0.0002 -0.3174 0.1987 0.0318 0.0012 -0.1012 0.2068 0.3916 -0.0306 1
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Adicionalmente, a tabela 15 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos clientes, onde se constata a inexistência de problemas 

de colinearidade entre as variáveis.  

 

Tabela 15: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.6 Testes de multicolinearidade da amostra dos clientes do segmento de bens duráveis 

 

A tabela 16 apresenta a matriz de correlação da amostra dos clientes do segmento de bens 

duráveis, onde se observa uma correlação de no máximo 0,7837 entre as variáveis 

dependentes a valor de mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – 

Endividamento de longo prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento 

total contábil e ELC – endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que, embora 

menor em relação à amostra com todos os clientes, ainda há uma boa diferença entre os 

valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido de bens duráveis que compõem a 

amostra e os seus valores escriturais.    

 

Com relação às variáveis independentes, encontram-se fortes correlações entre as variáveis 

ROA (rentabilidade) e MB (oportunidades de crescimento) de -0,8248; ROA (rentabilidade) e 

Variable VIF 1/VIF

ROA 3.19 0.313050

DO 3.15 0.316986

TAM 1.65 0.606581

PD 1.58 0.634614

MB 1.54 0.649884

IMP 1.54 0.650039

VERT 1.37 0.729745

RISC 1.22 0.818356

CMC 1.19 0.842431

TANG 1.19 0.842916

GCM 1.18 0.847529

DEP 1.17 0.857272

LQZ 1.14 0.878883

PDC 1.10 0.908666

SING 1.05 0.952670

MVC 1.01 0.985330

Mean VIF 1.52
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IMP (carga fiscal paga) de 0,6949; ROA (rentabilidade) e DO (despesas operacionais) de -

0,9254; ROA (rentabilidade) e RISC (volatilidade do lucro operacional) de -0,8727; MB 

(oportunidades de crescimento) e DO (despesas operacionais) de 0,8225; MB (oportunidades 

de crescimento) e RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,8282; IMP (carga fiscal paga) 

e PD (gastos com pesquisas e desenvolvimento) de -0,6011 e DO (despesas operacionais) e 

RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,8372, porém, em princípio, por tratarem-se de 

variáveis de controle não são retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais 

variáveis não apresentam correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) 

não produz danos na análise dos dados. 
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Tabela 16: Correlação entre as variáveis da base de dados dos clientes do segmento de bens duráveis 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDC VERT SING CMC MVC TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC

ETC 1

ETM 0.4570 1

ELC 0.5538 0.6914 1

ELM 0.4136 0.9112 0.7837 1

PDC 0.1050 0.0512 0.0715 0.0437 1

VERT 0.2343 0.2852 0.0955 0.1114 0.0197 1

SING -0.0244 -0.0344 -0.0135 -0.0125 0.0554 -0.1135 1

CMC 0.0620 0.0976 0.0677 0.0685 0.4976 0.0942 0.0458 1

MVC -0.0056 0.0354 -0.0060 0.0040 -0.0273 0.0573 -0.0030 0.0590 1

TAM -0.2154 -0.0869 -0.1057 -0.0589 -0.1459 -0.2275 -0.0328 -0.1888 -0.0271 1

TANG -0.0721 0.0400 -0.0142 0.0298 0.0347 0.0678 -0.0436 0.1315 -0.0196 0.0600 1

ROA -0.6399 -0.3073 -0.3739 -0.3047 -0.0549 -0.1167 -0.0248 -0.0151 0.0092 0.3642 0.1029 1

MB 0.4296 -0.0965 0.0445 -0.0449 0.0292 0.0787 0.0154 -0.0165 -0.0156 -0.2152 -0.0629 -0.8248 1

DEP 0.0662 0.2731 0.2153 0.2924 -0.0285 0.0922 -0.0281 -0.0111 0.0168 -0.0987 0.4451 -0.1632 0.0359 1

LQZ -0.1972 -0.2281 -0.1439 -0.1228 0.0843 -0.3347 0.5446 0.0603 -0.0137 -0.2250 -0.1801 0.0037 0.0284 -0.1192 1

IMP -0.5834 -0.5432 -0.5727 -0.5810 -0.0451 -0.0151 -0.0398 0.0021 -0.0075 0.3847 0.0695 0.6949 -0.3917 -0.2066 -0.0358 1

PD 0.3940 0.5197 0.6660 0.5617 -0.0027 0.0479 0.0627 -0.0943 0.0011 -0.2668 -0.1680 -0.4946 0.1833 0.2957 0.0944 -0.6022 1

DO 0.6390 0.2764 0.2913 0.2415 0.0514 0.3318 -0.0202 0.0454 -0.0010 -0.4039 -0.0583 -0.9254 0.8225 0.1741 -0.0852 -0.5750 0.3754 1

GCM 0.0170 0.0574 0.0195 0.0189 -0.0773 -0.0084 -0.0182 -0.0636 -0.0315 0.3228 0.1931 0.0398 -0.0539 0.0109 -0.1506 -0.0020 -0.0835 -0.0315 1

RISC 0.4868 0.2118 0.2631 0.2251 0.0271 0.1923 -0.0024 -0.0121 -0.0093 -0.3716 -0.0955 -0.8727 0.8282 0.1727 0.0174 -0.5526 0.4126 0.8372 -0.0897 1
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Adicionalmente, a tabela 17 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos clientes de bens duráveis, onde se percebe que a 

exclusão da variável ROA (rentabilidade), fortemente correlacionada com muitas outras 

variáveis de controle, reduziu o problema da colinearidade.  

 

Tabela 17: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos clientes de bens duráveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.7 Testes de multicolinearidade da amostra dos clientes do segmento de bens não 

duráveis 

 

A tabela 18 apresenta a matriz de correlação da amostra dos clientes do segmento de bens não 

duráveis, onde se observa uma correlação de no máximo 0,5220 entre as variáveis 

dependentes a valor de mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – 

Endividamento de longo prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento 

total contábil e ELC – endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que também há 

uma grande diferença entre os valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido de 

bens não duráveis que compõem a amostra e os seus valores escriturais.    

 

Variable VIF 1/VIF  Variable VIF 1/VIF

ROA 18.55 0.053896

DO 13.99 0.071475 DO 6.86 0.145821

MB 6.25 0.159960 MB 6.07 0.164725

RISC 5.76 0.173484 RISC 5.11 0.195759

IMP 2.79 0.358682 IMP 2.34 0.427155

PD 2.16 0.461931 PD 1.99 0.502745

VERT 2.01 0.497461 LQZ 1.98 0.504906

LQZ 2.00 0.500376 TAM 1.82 0.550840

TAM 1.83 0.546787 VERT 1.64 0.608362

DEP 1.62 0.617414 DEP 1.61 0.623011

TANG 1.56 0.641647 TANG 1.56 0.641663

SING 1.50 0.665711 SING 1.49 0.670421

CMC 1.44 0.692766 CMC 1.44 0.694852

PDC 1.35 0.739687 PDC 1.35 0.740306

GCM 1.23 0.813223 GCM 1.23 0.813278

MVC 1.01 0.985296 MVC 1.01 0.985337

Mean VIF 4.07 Mean VIF 2.50
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Com relação às variáveis independentes, há correlações importantes entre as variáveis ROA 

(rentabilidade) e DEP (substitutos do benefício fiscal da dívida) de -0,6383; ROA 

(rentabilidade) e DO (despesas operacionais) de -0,6521; ROA (rentabilidade) e RISC 

(volatilidade do lucro operacional) de -0,7450; DEP (substitutos do benefício fiscal da dívida) 

e RISC (volatilidade do lucro operacional) de 0,6203; e DO (despesas operacionais) e RISC 

(volatilidade do lucro operacional) de 0,6720, porém, por serem de variáveis de controle não 

são retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais variáveis não apresentam 

correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) não produz danos na 

análise dos dados. 
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Tabela 18: Correlação entre as variáveis da base de dados dos clientes do segmento de bens não duráveis 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDC VERT SING CMC MVC TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC

ETC 1

ETM 0.5220 1

ELC 0.7881 0.1140 1

ELM 0.2612 0.3451 0.4354 1

PDC 0.0533 -0.0539 0.0610 -0.0659 1

VERT 0.1148 0.1869 -0.0095 0.0032 -0.0998 1

SING -0.0611 -0.0217 -0.0414 -0.0829 0.0939 -0.1768 1

CMC -0.0083 -0.0283 0.0556 0.0992 0.1091 -0.2809 0.0168 1

MVC -0.0118 0.0090 0.0004 0.0121 -0.0547 -0.0295 0.0324 0.0400 1

TAM -0.0628 -0.0366 0.0065 0.1842 -0.1637 -0.0007 -0.1581 -0.0564 0.0309 1

TANG 0.1999 0.1806 0.1209 0.1390 -0.0294 0.2670 -0.1316 -0.2007 0.0479 0.2202 1

ROA -0.5994 -0.5223 -0.2648 0.0391 -0.1179 0.1364 -0.0306 0.0360 0.0327 0.3802 0.0378 1

MB 0.3831 -0.1976 0.4208 -0.1507 0.0881 -0.1732 0.0304 -0.0139 -0.1253 -0.2613 -0.0843 -0.3971 1

DEP 0.6203 0.7434 0.2000 0.0439 -0.0060 0.2095 -0.1052 -0.0340 0.0060 -0.0670 0.3900 -0.6383 0.0492 1

LQZ -0.1853 -0.1861 -0.1099 -0.1901 0.1729 -0.3322 0.2779 0.0894 0.0342 -0.2626 -0.2650 -0.0782 0.1155 -0.1779 1

IMP -0.0159 -0.0971 -0.0377 -0.1014 -0.0459 0.1375 -0.1200 -0.0191 -0.0094 0.4562 0.2109 0.2511 -0.0193 0.0299 -0.1677 1

PD 0.1945 0.2648 0.0426 0.0638 -0.0075 -0.1757 0.3135 0.2757 0.0550 -0.2617 -0.1804 -0.3823 0.1548 0.2093 0.1504 -0.2890 1

DO 0.3682 0.5545 -0.0066 -0.1405 -0.0135 0.2535 0.1205 -0.1309 -0.0386 -0.4197 -0.0506 -0.6521 0.1384 0.5827 -0.0672 -0.1649 0.3721 1

GCM 0.0421 0.0446 -0.0099 0.0258 -0.2041 0.0870 -0.0443 -0.1326 0.0123 0.3265 0.1677 0.1236 -0.0647 0.0399 -0.1266 0.1095 -0.0978 -0.0881 1

RISC 0.4473 0.5996 0.0790 -0.0791 0.0280 -0.0554 0.1461 0.0577 -0.0564 -0.3710 -0.0540 -0.7450 0.4091 0.6203 0.0548 -0.1913 0.5372 0.6720 -0.0073 1
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Adicionalmente, a tabela 19 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos clientes de bens não duráveis, onde se percebe que não 

há problemas de colinearidade entre as variáveis.  

 

Tabela 19: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos clientes de bens não duráveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.3.8 Testes de multicolinearidade da amostra dos clientes dos outros segmentos de 

negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.) 

 

A tabela 20 apresenta a matriz de correlação da amostra dos clientes dos outros segmentos de 

negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.), onde se 

observa uma correlação de no máximo 0,4750 entre as variáveis dependentes a valor de 

mercado (ETM – endividamento total a valor de mercado e ELM – Endividamento de longo 

prazo a valor de mercado) e a valor contábil (ETC – endividamento total contábil e ELC – 

endividamento de longo prazo contábil). Isto demonstra que também há uma grande diferença 

entre os valores de mercado do equity das empresas do Reino Unido que operam em 

segmentos de negócios não manufatureiros que compõem a amostra e os seus valores 

escriturais.    

 

Variable VIF 1/VIF

ROA 4.16 0.240322

RISC 4.15 0.240911

DEP 4.12 0.242507

DO 3.27 0.305819

TAM 2.01 0.496355

PD 1.85 0.539251

TANG 1.74 0.576117

VERT 1.73 0.576746

MB 1.65 0.605193

IMP 1.47 0.679454

CMC 1.37 0.730774

LQZ 1.35 0.742424

SING 1.30 0.769366

GCM 1.23 0.813885

PDC 1.13 0.883759

MVC 1.04 0.963574

Mean VIF 2.10
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Com relação às variáveis independentes, há apenas uma correlação importante entre as 

variáveis ROA (rentabilidade) e DO (despesas operacionais) de -0,6165, porém, por serem 

variáveis de controle não são retiradas do modelo, seguindo Wooldridge (2014). As demais 

variáveis não apresentam correlação relevante, ou acima de 0,60, que segundo Gujarati (2004) 

não produz danos na análise dos dados. 
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Tabela 20: Correlação entre as variáveis da base de dados dos clientes dos outros segmentos de negócios 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

 

ETC ETM ELC ELM PDC VERT SING CMC MVC TAM TANG ROA MB DEP LQZ IMP PD DO GCM RISC

ETC 1

ETM 0.3512 1

ELC 0.8531 0.2517 1

ELM 0.2610 0.5996 0.4750 1

PDC -0.0055 0.0255 0.0618 0.1095 1

VERT 0.2628 0.2338 0.0871 -0.0153 0.0622 1

SING -0.0148 -0.0173 -0.0145 -0.0238 0.0136 -0.0546 1

CMC -0.0559 -0.1398 0.0026 -0.0255 0.3032 -0.2042 0.0671 1

MVC 0.0085 0.0236 0.0011 0.0055 0.2142 -0.0249 0.0028 0.1766 1

TAM -0.0692 0.0942 0.0334 0.2592 -0.0072 -0.0196 -0.0506 -0.1033 -0.0169 1

TANG 0.0211 0.1272 0.0837 0.2354 -0.0194 0.0007 -0.0176 0.0510 -0.0288 0.3067 1

ROA -0.4922 -0.0653 -0.4315 0.0196 -0.0046 0.0862 -0.0700 -0.1322 -0.0281 0.3536 0.0912 1

MB 0.4212 -0.2864 0.4108 -0.1487 -0.0236 -0.0216 0.0519 0.1528 -0.0178 -0.2252 -0.1051 -0.3980 1

DEP 0.1837 0.1118 0.0901 0.0495 -0.0174 0.1098 -0.0041 -0.0632 0.0165 -0.0643 0.1360 -0.2113 0.0195 1

LQZ -0.1376 -0.1832 -0.0759 -0.1056 0.0099 -0.1954 0.0652 0.2185 -0.0025 -0.1131 -0.0948 -0.0390 0.0926 -0.1074 1

IMP -0.0579 -0.0242 -0.0385 -0.0045 -0.0497 0.1548 -0.1128 -0.2018 -0.0627 0.3338 0.1003 0.3812 -0.2023 -0.0946 -0.0895 1

PD 0.2328 0.0307 0.1919 -0.0347 0.0112 -0.0196 0.1873 0.2041 0.0530 -0.2685 -0.0552 -0.5537 0.3414 0.0692 0.0364 -0.4600 1

DO 0.5122 0.0975 0.3709 -0.0448 0.0195 0.2753 0.0082 -0.0303 0.0125 -0.4521 -0.1099 -0.6165 0.3521 0.2013 -0.0845 -0.2285 0.3385 1

GCM 0.0309 0.1442 0.0537 0.1759 0.0507 0.0922 -0.0148 0.1415 0.0283 0.3790 0.1236 0.0925 -0.0822 0.0003 -0.0504 0.1179 -0.0898 -0.1078 1

RISC 0.3267 0.2373 0.2735 0.1217 -0.0214 0.0421 0.0067 0.0312 0.0155 -0.2084 0.0290 -0.3295 0.1953 0.0098 -0.0029 -0.0779 0.1953 0.4306 -0.0310 1
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Adicionalmente, a tabela 21 demonstra os testes de variance inflation fator (VIF) e tolerância 

(1/VIF) aplicados à base de dados dos clientes dos outros segmentos de negócios, onde se  

percebe a inexistência de problemas de colinearidade entre as variáveis.  

 

Tabela 21: Teste VIF e 1/VIF das variáveis da base de dados dos clientes dos outros segmentos de negócios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

4.4 Modelagem da pesquisa quanto aos efeitos (amostra dos fornecedores) 

 

O teste de Chow foi aplicado para as quatro variáveis dependentes visando a comparar os 

modelos pooled e efeitos fixos. Os resultados da estatística F e seu respectivo p-valor no 

quadro 9 indicam a rejeição da hipótese nula para todas as amostras, o que significa que o 

modelo de efeitos fixos é o mais adequado e deve ser o selecionado para a pesquisa. Como 

exemplo seguem os resultados obtidos para a amostra com todos os fornecedores: 

Quadro 9 – Teste de Chow para a amostra com todos os fornecedores 

Variáveis dependentes Resultados 

ETC F test that all u_i=0: F(512, 3863) =  8.02; Prob > F = 0.0000 

ELC F test that all u_i=0: F(512, 3863) = 4.94; Prob > F = 0.0000 

ETM F test that all u_i=0: F(512, 3863) = 4.94; Prob > F = 0.0000 

ELM F test that all u_i=0: F(512, 3863) = 5.19; Prob > F = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

Variable VIF 1/VIF

DO 2.51 0.398655

ROA 2.43 0.411581

PD 1.75 0.572207

TAM 1.74 0.574194

IMP 1.44 0.696503

CMC 1.41 0.710890

VERT 1.36 0.735292

MB 1.29 0.773175

RISC 1.28 0.781840

GCM 1.26 0.795401

TANG 1.18 0.849197

PDC 1.17 0.853317

DEP 1.13 0.881336

LQZ 1.12 0.890593

MVC 1.07 0.933135

SING 1.05 0.956030

Mean VIF 1.45
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O teste LM de Breusch-Pagan foi aplicado para todas as variáveis dependentes visando a 

comparar os modelos pooled e efeitos aleatórios, cuja aceitação da hipótese nula pressupõe 

que o modelo pooled é o mais adequado. Os resultados no quadro 10 também rejeitam a 

hipótese nula para todas as amostras, indicando a seleção do modelo de efeitos aleatórios.  

Como exemplo seguem os resultados obtidos para a amostra com todos os fornecedores: 

 

Quadro 10 – Teste LM de Breusch-Pagan para a amostra com todos os fornecedores 

Variáveis dependentes Resultados 

ETC chibar2(01) = 2221.70; Prob > chibar2 = 0.0000 

ELC chibar2(01) = 977.28; Prob > chibar2 =  0.0000 

ETM chibar2(01) = 1112.17; Prob > chibar2 = 0.0000 

ELM chibar2(01) = 1119.47; Prob > chibar2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

O teste de Hausman foi aplicado para todas as variáveis dependentes visando a comparar os 

modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios, cuja aceitação da hipótese nula pressupõe que o 

modelo de efeitos aleatórios é o mais adequado. Os resultados no quadro 11 também rejeitam 

a hipótese nula, indicando a seleção do modelo de efeitos fixos para todas as amostras. Como 

exemplo seguem os resultados obtidos para a amostra com todos os fornecedores: 

 

Quadro 11 – Teste de Hausman para a amostra com todos os fornecedores 

Variáveis dependentes Resultados 

ETC chi2(23) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 134.93; Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-

V_B is not positive definite) 

ELC chi2(23) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)  = 143.43; Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-

V_B is not positive definite) 

ETM chi2(23) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = -284.80; chi2<0 ==> model fitted on 

these data fails to meet the asymptotic assumptions of the Hausman test (não 

conclusivo) 

ELM chi2(23) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 45.12; Prob>chi2 = 0.0038 (V_b-V_B 

is not positive definite) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 
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4.5 Modelo de regressão com efeitos fixos (amostras dos fornecedores) 

 

Considerando que os testes definem como melhor alternativa a regressão com efeitos fixos, as 

tabelas 22 a 29 apresentam os resultados do modelo para as quatro variáveis dependentes 

mensuradas (ETC, ELC, ETM e ELM) para as amostras dos fornecedores. 

 

Tabela 22: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os fornecedores para a variável dependente ETC 

ETC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF 0.0643 0.0532 0.7382 0.0437 

 (0.0884) (0.1224) (0.7856) (0.1944) 

PDE 0.4032* -6.8680*** -0.7184 0.1908 

 (0.1595) (0.9220) (1.4614) (0.1651) 

VERT 0.0653*** 0.2001* 0.1789** 0.0494*** 

 (0.0126) (0.0931) (0.0715) (0.0128) 

SING -0.0001 0.0043 0.0033*** 0.0001 

 (0.0002) (0.0078) (0.0010) (0.0002) 

TAM 0.0055 -0.1726** -0.0209 0.0274 

 (0.0198) (0.0551) (0.0624) (0.0224) 

TANG 0.4379** -1.0273** 0.4816 0.4756** 

 (0.1470) (0.3457) (0.3386) (0.1701) 

ROA -0.3625*** -0.7193*** -0.3996*** -0.4314*** 

 (0.0356) (0.1590) (0.1171) (0.0381) 

MB 0.0431*** -0.0132 0.2022*** 0.0807*** 

 (0.0040) (0.0121) (0.0111) (0.0052) 

DEP 0.3791 1.4183 18.2869*** -0.1940 

 (0.2467) (1.0868) (1.2619) (0.2588) 

LQZ -0.0035 -0.0236 -0.0190** 0.0008 

 (0.0024) (0.0126) (0.0074) (0.0026) 

IMP 1.9374*** Na -0.5380 1.1701** 

 (0.3167) Na (0.8785) (0.3819) 

DO 0.3711*** 0.5682*** -0.3709* 0.4852*** 

 (0.0353) (0.1551) (0.1542) (0.0376) 

GCM -0.0737 -0.0675 -0.0597 -0.0880 

 (0.3198) (0.8267) (0.4671) (0.4049) 

CMF -2.3304 -0.4989 -2.0308 -2.6867 

 (1.7319) (9.0214) (2.0054) (2.5794) 

Continua.     
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Continuação.     

ETC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

MVF -0.0000 -0.0003 0.0001 -0.0000 

 (0.0001) (0.0004) (0.0006) (0.0001) 

RISC 0.1104*** -1.4219*** -1.1527*** 0.0777*** 

 (0.0122) (0.2456) (0.1793) (0.0124) 

     

F-test (modelo) 97.15 21.63 33.54 93.66 

Graus de Liberdade 3.863 765 640 2.409 

F-test (efeito fixo) 8.02 20.82 5.26 6.56 

Nº observações 4.401 887 746 2.768 

Nº firmas 513 98 81 334 

 

Obs: Todos: amostra com todos os fornecedores; Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não 

Duráveis: amostra com os fornecedores de bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros 

segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), 

representam níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

A tabela 22 apresenta os resultados das regressões do endividamento total contábil para as 

quatro subamostras com as variáveis dos fornecedores em nível setorial. Na coluna (1) são 

demonstrados os resultados para a amostra com todos os fornecedores das empresas, na 

coluna (2) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de bens 

duráveis, na coluna (3) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de 

bens não duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os fornecedores dos 

outros segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de 

tecnologias e outros). 

 

De modo geral, verifica-se que não há significância estatística para a relação entre o grau de 

endividamento total contábil e a variável PDF para todos os segmentos de negócios, 

indicando que para esta amostra e período analisados, o endividamento das empresas não está 

sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus fornecedores.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 
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painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 12: 

 

Quadro 12 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os fornecedores (ETC) 

Amostras Resultados 

Fornecedores chi2 (513) = 2.2e+36; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens duráveis chi2 (98) = 2.8e+33; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis chi2 (81) = 1.4e+05; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos chi2 (334) = 2.7e+36; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 13: 

 

Quadro 13 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os fornecedores (ETC) 

Amostras Resultados 

Fornecedores F(1, 495) = 9.890; Prob > F = 0.0018 

Fornecedores de bens duráveis F(1, 94) = 33.792; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis F(1, 79) = 56.824; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos F(1, 320) = 5.745; Prob > F = 0.0171 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 23: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os fornecedores para a variável dependente ETC 

ETC DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.3662** 0.7822** -0.1392 

  (0.1288)  (0.2751)  (0.1181) 

PDE 5.9429*** 0.2510 0.2165 

  (1.0072)  (1.2265)  (0.1634) 

Continua.    
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Continuação.    

ETC DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

VERT -0.0171 0.2080*** 0.0195*** 

  (0.0713)  (0.0365)  (0.0053) 

SING -0.0131 0.0034*** -0.0004 

  (0.0113)  (0.0010)  (0.0003) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os fornecedores de 

bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está 

apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância 

estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 23 demonstram que há significância estatística em nível de 

99% para a relação entre o grau de endividamento total contábil e a variável PDF para os 

segmentos de bens duráveis e bens não duráveis, sendo que os outros segmentos de negócios 

continuam sem significância estatística. Porém, diferentemente do esperado, mantém-se uma 

relação positiva para segmento de bens não duráveis. De todo modo, estes resultados 

apresentam indícios de que para esta amostra e período analisados, o endividamento das 

empresas está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus fornecedores. Os resultados 

para o segmento de bens duráveis estão em linha com os obtidos por Kale e Shahrur (2007), 

que encontram relação negativa com significância estatística para a relação entre 

endividamento e os investimentos do inter-relacionamento com os fornecedores, bem como 

estão em sintonia com o trabalho apresentado por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que 

relata relação mais intensa, com significância estatística, para o inter-relacionamento das 

empresas do setor de bens duráveis com os seus fornecedores. Portanto, os dados corroboram 

parcialmente o estabelecido na hipótese 1. 

 

Os motivos para alguns resultados divergentes podem ser decorrentes do pequeno tamanho 

das subamostras. Por exemplo, a amostra utilizada por Kale e Shahrur (2007) possui 76.290 

observações e a amostra de Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) possui 34.716 observações. 

Além disso, Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) conseguem desenvolver proxies que mensuram 

o inter-relacionamento das empresas com os seus principais fornecedores, produzindo 

resultados mais precisos. 
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Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os fornecedores. Assim, conforme a 

hipótese 4, o efeito de variáveis inter-relacionadas com fornecedores sobre o grau de 

alavancagem deve ser menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, 

conforme o esperado, demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, 

com significância estatística para os segmentos de bens não duráveis e outros segmentos de 

negócios. Portanto, há fortes indícios do maior grau de verticalização das empresas que 

compõem estas subamostras e, consequentemente, pode ser uma explicação factível para a 

baixa correlação da variável de inter-relacionamento PDF, o que corrobora a hipótese 4. 

 

Por outro lado, os resultados não corroboram a hipótese 3, pois a variável PDE apresenta 

relação positiva com significância estatística em nível de 99,99% para a subamostra com as 

empresas que atuam no segmento de bens duráveis. Resultado contrário ao obtido por Kale e 

Shahrur (2007), os quais afirmam que há indicações de que as empresas intensivas em P&D 

que apresentam elevada representatividade de salários e benefícios pagos aos seus 

empregados requeiram investimentos específicos significantes por parte dos seus empregados 

e, então estas empresas mantém um menor grau de endividamento como ―sinalização‖ para 

manter a confiança dos seus empregados nesta relação. Esta variável também apresenta 

relação positiva, porém sem significância estatística, para as demais subamostras. Tais 

resultados, contudo, não são conclusivos, uma vez que a subamostra das empresas de outros 

segmentos de negócios, que é influenciada pelo maior volume de empresas dos segmentos de 

serviços e pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, as quais também apresentam alta 

intensidade de gastos em P&D e relevante folha de salários e benefícios pagos aos 

empregados, apresenta relação positiva e sem significância estatística. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Os resultados demonstram a relação negativa esperada, todavia não há 

significância estatística para a subamostra das empresas de bens duráveis, não corroborando a 

hipótese estabelecida.   

 



140 
 

 
 

A tabela 24 apresenta os resultados das regressões do endividamento de longo prazo contábil 

para as quatro subamostras com as variáveis dos fornecedores em nível setorial. Na coluna (1) 

são demonstrados os resultados para a amostra com todos os fornecedores das empresas, na 

coluna (2) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de bens 

duráveis, na coluna (3) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de 

bens não duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os fornecedores dos 

outros segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de 

tecnologias e outros). 

 

Tabela 24: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os fornecedores para a variável dependente ELC 

ELC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF 0.0401 -0.0299 1.5444** 0.0702 

 (0.0551) (0.0562) (0.5809) (0.1016) 

PDE 0.6111*** 9.3944*** -2.7343* 0.0630 

 (0.0995) (0.4231) (1.0806) (0.0863) 

VERT 0.0234** 0.0314 0.0360 0.0102 

 (0.0079) (0.0427) (0.0529) (0.0067) 

SING -0.0001 -0.0048 0.0031*** 0.0000 

 (0.0001) (0.0035) (0.0008) (0.0001) 

TAM 0.0417*** 0.2168*** -0.0957* 0.0636*** 

 (0.0123) (0.0253) (0.0461) (0.0117) 

TANG 0.3499*** -0.3147* 0.2964 0.3436*** 

 (0.0917) (0.1586) (0.2503) (0.0890) 

ROA -0.1166*** -0.2500*** -0.1344 -0.1639*** 

 (0.0222) (0.0729) (0.0866) (0.0199) 

MB 0.0288*** -0.0426*** 0.1834*** 0.0582*** 

 (0.0025) (0.0056) (0.0082) (0.0027) 

DEP -0.0024 0.0320 11.1047*** -0.0959 

 (0.1539) (0.4987) (0.9331) (0.1353) 

LQZ -0.0005 -0.0047 -0.0148 0.0026 

 (0.0015) (0.0058) (0.0055) (0.0013) 

IMP -0.3374 Na -0.8774 0.2436 

 (0.1976) Na (0.6496) (0.1997) 

DO -0.0676** -0.1709* -0.4853*** 0.1024*** 

 (0.0220) (0.0712) (0.1140) (0.0196) 

Continua.     
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Continuação.     

ELC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

GCM -0.0913 -0.5451 0.1012 -0.1119 

 (0.1995) (0.3793) (0.3454) (0.2117) 

CMF -2.1301 6.4925 -2.3679 -3.1748* 

 (1.0806) (4.1395) (1.4828) (1.3488) 

MVF -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0000 

 (0.0000) (0.0002) (0.0005) (0.0000) 

RISC 0.1049*** 0.5367*** -1.2344*** 0.0753*** 

 (0.0076) (0.1127) (0.1326) (0.0065) 

     

F-test (modelo) 35.61 64.21 28.71 71.82 

Graus de Liberdade 3.863 765 640 2.409 

F-test (efeito fixo) 4.94 11.23 5.32 7.29 

Nº observações 4.401 887 746 2.768 

Nº firmas 513 98 81 334 

 

Obs: Todos: amostra com todos os fornecedores; Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não 

Duráveis: amostra com os fornecedores de bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros 

segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), 

representam níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

De acordo com os dados da tabela 24, há uma relação negativa entre o grau de endividamento 

e a variável PDF para o segmento de bens duráveis, porém sem significância estatística. 

Entretanto, o segmento de bens não duráveis apresenta uma relação positiva entre PDF e 

endividamento, com significância estatística de 99%, indicando um resultado inverso ao 

esperado. Portanto, os resultados apresentados para a proxy de endividamento de longo prazo 

contábil também demonstram que o endividamento das empresas não está sendo influenciado 

pelas caraterísticas dos seus fornecedores.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 14: 
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Quadro 14 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os fornecedores (ELC)  

Amostras Resultados 

Fornecedores chi2 (513) = 2.2e+36; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens duráveis chi2 (98) = 66923.01; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis chi2 (81) = 9.4e+05; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos chi2 (334) = 6.2e+34; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 15: 

 

Quadro 15 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os fornecedores (ELC) 

Amostras Resultados 

Fornecedores F(1, 495) = 12.473; Prob > F = 0.0005 

Fornecedores de bens duráveis F(1, 94) = 127.985; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis F(1, 79) = 345.185; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos F(1, 320) = 3.905; Prob > F = 0.0490 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 25: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os fornecedores para a variável dependente ELC 

ELC DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.2204*** 0.7176*** 0.0037 

 (0.0483)  (0.2039)  (0.0634) 

PDE 8.1712*** 0.2123 0.1874* 

  (0.3776)  (0.9090)  (0.0878) 

VERT -0.0595* 0.0755** -0.0007 

  (0.0267)  (0.0271)  (0.0028) 

SING -0.0126** 0.0027*** -0.0003 

  (0.0042)  (0.0008)  (0.0001) 

Continua. 

 



143 
 

 
 

Continuação. 

Obs: Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os fornecedores de 

bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está 

apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância 

estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 25 demonstram que há significância estatística em nível de 

99,99%, para a relação entre o grau de endividamento de longo prazo contábil e a variável 

PDF para os segmentos de bens duráveis e bens não duráveis, sendo que os outros segmentos 

de negócios continuam sem significância estatística. Porém, diferentemente do esperado, 

mantém-se uma relação positiva para segmento de bens não duráveis. De todo modo, estes 

resultados apresentam indícios de que para esta amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus 

fornecedores. Os resultados para o segmento de bens duráveis estão em linha com os obtidos 

por Kale e Shahrur (2007), que encontram relação negativa com significância estatística para 

a relação entre endividamento e os investimentos do inter-relacionamento com os 

fornecedores, bem como estão em sintonia com o trabalho apresentado por Banerjee, 

Dasgupta e Kim (2008), que relata relação mais intensa, com significância estatística, para o 

inter-relacionamento das empresas do setor de bens duráveis com os seus fornecedores. 

Portanto, os dados também corroboram parcialmente o estabelecido na hipótese 1. Os motivos 

para alguns resultados divergentes podem ser os mesmos já relatados anteriormente nos 

comentários para a variável dependente endividamento total contábil.  

  

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os fornecedores. Assim, conforme a 

hipótese 4, o efeito de variáveis inter-relacionadas com fornecedores sobre o grau de 

alavancagem deve ser menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, 

conforme o esperado, demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, 

com significância estatística para o segmento de bens não duráveis. As demais subamostras 

apresentam relação negativa com significância estatística em nível de 95% para o segmento 

de bens duráveis e sem significância estatística para outros segmentos de negócios. De todo 

modo, há indícios do maior grau de verticalização das empresas que compõem as subamostras 
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e, consequentemente, pode ser uma explicação factível para os resultados divergentes para a 

variável de inter-relacionamento PDF, o que corrobora parcialmente a hipótese 4. 

 

Por outro lado, os resultados não corroboram a hipótese 3, pois a variável PDE apresenta 

relação positiva com significância estatística em nível de 99,99% para a subamostra com as 

empresas que atuam no segmento de bens duráveis. Resultado contrário ao obtido por Kale e 

Shahrur (2007), os quais afirmam que há indicações de que as empresas intensivas em P&D 

que apresentam elevada representatividade de salários e benefícios pagos aos seus 

empregados requeiram investimentos específicos significantes por parte dos seus empregados 

e, então estas empresas mantém um menor grau de endividamento como ―sinalização‖ para 

manter a confiança dos seus empregados nesta relação. Esta variável também apresenta 

relação positiva com significância estatística em nível de 95% para os outros segmentos de 

negócios e relação positiva sem significância estatística para o segmento de bens não 

duráveis. Tais resultados, contudo, não são conclusivos, uma vez que a subamostra das 

empresas de outros segmentos de negócios, que é influenciada pelo maior volume de 

empresas dos segmentos de serviços e pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, as quais 

também apresentam alta intensidade de gastos em P&D e relevante folha de salários e 

benefícios pagos aos empregados, apresenta relação positiva e sem significância estatística. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos da empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Os resultados demonstram a relação negativa esperada, com significância 

estatística em nível de 99% para a subamostra das empresas de bens duráveis, corroborando a 

hipótese estabelecida.   

 

A tabela 26 apresenta os resultados das regressões do endividamento total a preços de 

mercado para as quatro subamostras com as variáveis dos fornecedores em nível setorial. Na 

coluna (1) são demonstrados os resultados para a amostra com todos os fornecedores das 

empresas, na coluna (2) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de 

bens duráveis, na coluna (3) os resultados para a subamostra com os fornecedores do 

segmento de bens não duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os 
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fornecedores dos outros segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias e outros). 

 

Tabela 26: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os fornecedores para a variável dependente ETM 

ETM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.0004 -0.0123 0.6948* -0.1386 

 (0.0450) (0.0765) (0.3334) (0.0833) 

PDE 0.2883*** 4.2874*** -0.3413 0.5283*** 

 (0.0813) (0.5764) (0.6201) (0.0708) 

VERT 0.0172** 0.1935*** 0.0362 0.0103 

 (0.0064) (0.0582) (0.0303) (0.0055) 

SING -0.0002 -0.0023 -0.0000 -0.0002 

 (0.0001) (0.0049) (0.0004) (0.0001) 

TAM -0.0461*** 0.3424*** 0.1239*** -0.0844*** 

 (0.0101) (0.0344) (0.0265) (0.0096) 

TANG 0.4313*** -0.5984** 0.1966 0.3922*** 

 (0.0749) (0.2161) (0.1437) (0.0729) 

ROA -0.1309*** -0.3036** -0.1635*** -0.0171 

 (0.0181) (0.0994) (0.0497) (0.0163) 

MB -0.0533*** -0.1573*** -0.0569*** -0.0391*** 

 (0.0020) (0.0076) (0.0047) (0.0022) 

DEP 1.0057*** 1.5305* 4.5575*** 0.1335 

 (0.1257) (0.6794) (0.5355) (0.1109) 

LQZ -0.0030* 0.0048 -0.0051 -0.0039*** 

 (0.0012) (0.0079) (0.0031) (0.0011) 

IMP -2.0990*** Na -0.6251 -0.2615 

 (0.1614) Na (0.3728) (0.1637) 

DO 0.1014*** 0.3140*** 0.2041** 0.0436** 

 (0.0180) (0.0969) (0.0654) (0.0161) 

GCM 0.2551 -0.7647 -0.1259 0.4492** 

 (0.1629) (0.5168) (0.1982) (0.1735) 

CMF 0.8317 -0.6377 0.4892 -0.7916 

 (0.8823) (5.6396) (0.8510) (1.1054) 

MVF 0.0000 -0.0002 0.0003 0.0000 

 (0.0000) (0.0002) (0.0003) (0.0000) 

RISC 0.0254*** 1.6802*** 0.7336*** 0.0187*** 

 (0.0062) (0.1535) (0.0761) (0.0053) 

Continua. 
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Continuação. 

ETM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

F-test (modelo) 63.63 46.57 124.31 31.80 

Graus de Liberdade 3.863 765 640 2.409 

F-test (efeito fixo) 4.94 4.03 7.40 6.78 

Nº observações 4.401 887 746 2.768 

Nº firmas 513 98 81 334 

 

Obs: Todos: amostra com todos os fornecedores; Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não 

Duráveis: amostra com os fornecedores de bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros 

segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), 

representam níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

De acordo com os dados da tabela 26, há uma relação negativa entre o grau de endividamento 

e a variável PDF para o segmento de bens duráveis, porém sem significância estatística. 

Entretanto, o segmento de bens não duráveis apresenta uma relação positiva entre PDF e 

endividamento, com significância estatística de 95%, indicando um resultado inverso ao 

esperado. Portanto, os resultados apresentados para a proxy de endividamento total a preços 

de mercado também demonstram que o endividamento das empresas não está sendo 

influenciado pelas caraterísticas dos seus fornecedores.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 16: 

 

Quadro 16 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os fornecedores (ETM) 

Amostras Resultados 

Fornecedores chi2 (513) = 2.6e+33; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens duráveis chi2 (98) = 1.2e+35; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis chi2 (81) = 36775.44; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos chi2 (334) = 1.8e+32; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 
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Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 17: 

 

Quadro 17 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os fornecedores (ETM) 

Amostras Resultados 

Fornecedores F(1, 495) = 8.002; Prob > F = 0.0049 

Fornecedores de bens duráveis F(1, 94) = 66.959; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis F(1, 79) = 33.778; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos F(1, 320) = 2.930; Prob > F = 0.0879 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 27: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os fornecedores para a variável dependente ETM 

ETM DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.1709*** -0.0392 -0.1016* 

  (0.0519)  (0.1248)  (0.0510) 

PDE 3.8079*** -0.8248 0.3039*** 

  (0.4061)  (0.5562)  (0.0706) 

VERT 0.1244*** 0.0712*** 0.0075*** 

  (0.0288)  (0.0166)  (0.0023) 

SING -0.0049 0.0003 -0.0001 

  (0.0046)  (0.0005)  (0.0001) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os fornecedores de 

bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está 

apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância 

estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 27 demonstram que há significância estatística em nível de 

99,99%, para a relação negativa entre o grau de endividamento total as preços de mercado e a 
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variável PDF para o segmento de bens duráveis e, em nível de 95% para os outros segmentos 

de negócios, sendo que o segmento de bens não duráveis apresenta uma relação negativa, 

porém sem significância estatística. Estes resultados apresentam indícios de que para esta 

amostra e período analisados, o endividamento das empresas está sendo influenciado pelas 

caraterísticas dos seus fornecedores. Os resultados estão em linha com os obtidos por Kale e 

Shahrur (2007), que encontram relação negativa com significância estatística para a relação 

entre endividamento e os investimentos do inter-relacionamento com os fornecedores, bem 

como estão em sintonia com o trabalho apresentado por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), 

que relata relação mais intensa, com significância estatística, para o inter-relacionamento das 

empresas do setor de bens duráveis com os seus fornecedores e uma relação também negativa, 

embora com menor intensidade, das empresas do setor de bens não duráveis. Portanto, os 

dados também corroboram parcialmente o estabelecido na hipótese 1. Os motivos para a 

ausência de significância estatística para o segmento de bens não duráveis podem ser os 

mesmos já relatados anteriormente nos comentários para a variável dependente ETC.  

  

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os fornecedores. Assim, conforme a 

hipótese 4, o efeito de variáveis inter-relacionadas com fornecedores sobre o grau de 

alavancagem deve ser menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, 

conforme o esperado, demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, 

com significância estatística em nível de 99,99% para todas as subamostras. Portanto, há 

fortes indícios do maior grau de verticalização das empresas que compõem as subamostras e, 

consequentemente, pode ser uma explicação factível para a baixa correlação da variável de 

inter-relacionamento PDF no segmento de bens não duráveis, o que corrobora a hipótese 4. 

 

Por outro lado, os resultados não corroboram a hipótese 3, pois a variável PDE apresenta 

relação positiva com significância estatística em nível de 99,99% para a subamostra com as 

empresas que atuam no segmento de bens duráveis. Resultado contrário ao obtido por Kale e 

Shahrur (2007), os quais afirmam que há indicações de que as empresas intensivas em P&D 

que apresentam elevada representatividade de salários e benefícios pagos aos seus 

empregados requeiram investimentos específicos significantes por parte dos seus empregados 

e, então estas empresas mantém um menor grau de endividamento como ―sinalização‖ para 

manter a confiança dos seus empregados nesta relação. Esta variável apresenta relação 
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negativa, porém sem significância estatística, para o segmento de bens não duráveis. Tais 

resultados, contudo, não são conclusivos, uma vez que a subamostra das empresas de outros 

segmentos de negócios, que é influenciada pelo maior volume de empresas dos segmentos de 

serviços e pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, as quais também apresentam alta 

intensidade de gastos em P&D e relevante folha de salários e benefícios pagos aos 

empregados, apresenta relação positiva e significante em nível de 99,99%. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Os resultados demonstram a relação negativa esperada, todavia não há 

significância estatística para a subamostra das empresas de bens duráveis, não corroborando a 

hipótese estabelecida.   

 

A tabela 28 apresenta os resultados das regressões do endividamento de longo prazo a preços 

de mercado para as quatro subamostras com as variáveis dos fornecedores em nível setorial. 

Na coluna (1) são demonstrados os resultados para a amostra com todos os fornecedores das 

empresas, na coluna (2) os resultados para a subamostra com os fornecedores do segmento de 

bens duráveis, na coluna (3) os resultados para a subamostra com os fornecedores do 

segmento de bens não duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os 

fornecedores dos outros segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias e outros). 

 

Tabela 28: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os fornecedores para a variável dependente ELM 

ELM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.0049 -0.0307 0.8224*** -0.0711 

 (0.0248) (0.0571) (0.1773) (0.0369) 

PDE 0.0410 4.3442*** 0.5200 0.0194 

 (0.0448) (0.4302) (0.3298) (0.0314) 

VERT 0.0074* 0.0768 -0.0196 0.0026 

 (0.0035) (0.0434) (0.0161) (0.0024) 

Continua.     
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Continuação.     

ELM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

SING -0.0001 -0.0021 -0.0001 -0.0000 

 (0.0001) (0.0036) (0.0002) (0.0000) 

TAM 0.0113* 0.2674*** -0.0092 -0.0009 

 (0.0056) 0.0257 (0.0141) (0.0043) 

TANG 0.2169*** -0.3464* 0.2184** 0.2453*** 

 (0.0413) (0.1613) (0.0764) (0.0323) 

ROA -0.0269** -0.1769* -0.0230 0.0020 

 (0.0010) (0.0742) (0.0264) (0.0072) 

MB -0.0129*** -0.0998*** 0.0007 -0.0051*** 

 (0.0011) (0.0057) (0.0025) (0.0010) 

DEP 0.1403* 1.5013** 0.3765 0.1338** 

 (0.0693) (0.5070) (0.2848) (0.0492) 

LQZ -0.0002 0.0112 -0.0025 -0.0007 

 (0.0007) (0.0059) (0.0017) (0.0005) 

IMP -1.8011*** Na -0.2891 -0.2460*** 

 (0.0889) Na (0.1983) (0.0726) 

DO -0.0064 0.1865** -0.0264 0.0031 

 (0.0099) (0.0724) (0.0348) (0.0071) 

GCM 0.0215 -0.4323 0.0126 0.0428 

 (0.0898) (0.3857) (0.1054) (0.0769) 

CMF -0.1911 -0.0877 0.0704 -0.9736* 

 (0.4863) (4.2089) (0.4526) (0.4901) 

MVF 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 

 (0.0000) (0.0002) (0.0001) (0.0000) 

RISC 0.0154*** 1.1620*** -0.0892* 0.0109*** 

 (0.0034) (0.1146) (0.0405) (0.0024) 

     

F-test (modelo) 29.11 45.60 3.35 7.81 

Graus de Liberdade 3.863 765 640 2.409 

F-test (efeito fixo) 5.19 4.06 10.10 10.13 

Nº observações 4.401 887 746 2.768 

Nº firmas 513 98 81 334 

Obs: Todos: amostra com todos os fornecedores; Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não 

Duráveis: amostra com os fornecedores de bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros 

segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), 

representam níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 
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De acordo com os dados da tabela 28, há uma relação negativa entre o grau de endividamento 

e a variável PDF para o segmento de bens duráveis e outros segmentos de negócios, porém 

sem significância estatística. Entretanto, o segmento de bens não duráveis apresenta uma 

relação positiva entre PDF e endividamento, com significância estatística de 99,99%, 

indicando um resultado inverso ao esperado. Portanto, os resultados apresentados para a proxy 

de endividamento de longo prazo a preços de mercado também demonstram que o 

endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus 

fornecedores.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 18: 

 

Quadro 18 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os fornecedores (ELM) 

Amostras Resultados 

Fornecedores chi2 (513) = 1.6e+36; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens duráveis chi2 (98) = 1.0e+06; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis chi2 (81) = 54212.22; Prob>chi2 = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos chi2 (334) = 5.8e+32; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 19: 

 

Quadro 19 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os fornecedores (ELM) 

Amostras Resultados 

Fornecedores F(1, 495) = 2.993; Prob > F = 0.0842 

Fornecedores de bens duráveis F(1, 94) = 28.396; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de bens não duráveis F(1, 79) = 38.496; Prob > F = 0.0000 

Fornecedores de outros segmentos F(1, 320) = 17.083; Prob > F = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 
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Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 29: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os fornecedores para a variável dependente ELM 

ELM DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDF -0.1392*** 0.0776 0.0052 

  (0.0388)  (0.0721)  (0.0252) 

PDE 3.7105*** 1.0618*** -0.0237 

  (0.3036)  (0.3216)  (0.0349) 

VERT -0.0246 0.0017 -0.0016 

  (0.0215)  (0.0096)  (0.0011) 

SING -0.0042 -0.0000 -0.0000 

  (0.0034)  (0.0003)  (0.0001) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os fornecedores de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os fornecedores de 

bens não duráveis e Outros: amostra com os fornecedores de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está 

apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância 

estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 29 demonstram que há significância estatística em nível de 

99,99%, para a relação negativa entre o grau de endividamento de longo prazo as preços de 

mercado e a variável PDF para o segmento de bens duráveis, sendo que o segmento de bens 

não duráveis e os outros segmentos de negócios apresentam uma relação positiva e sem 

significância estatística. Estes resultados apresentam indícios de que para esta amostra e 

período analisados, o endividamento das empresas está sendo influenciado pelas caraterísticas 

dos seus fornecedores. Os resultados estão em linha com os obtidos por Kale e Shahrur 

(2007), que encontram relação negativa com significância estatística para a relação entre 

endividamento e os investimentos do inter-relacionamento com os fornecedores, bem como 

estão em sintonia com o trabalho apresentado por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que 

relata relação mais intensa, com significância estatística, para o inter-relacionamento das 

empresas do setor de bens duráveis com os seus fornecedores. Portanto, os dados também 

corroboram parcialmente o estabelecido na hipótese 1. Os motivos para estes resultados 
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divergentes podem ser os mesmos já relatados anteriormente nos comentários para a variável 

dependente endividamento total contábil.  

  

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os fornecedores. Assim, conforme a 

hipótese 4, o efeito de variáveis inter-relacionadas com fornecedores sobre o grau de 

alavancagem deve ser menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados 

demonstram uma relação positiva da variável VERT com o endividamento apenas para o 

segmento de bens não duráveis, porém sem significância estatística para todas as subamostras. 

Portanto, não há indícios do maior grau de verticalização das empresas que compõem as 

subamostras e, consequentemente, não corrobora a hipótese 4. 

 

Os resultados também não corroboram a hipótese 3, pois a variável PDE apresenta relação 

positiva com significância estatística em nível de 99,99% para a subamostra com as empresas 

que atuam no segmento de bens duráveis. Resultado contrário ao obtido por Kale e Shahrur 

(2007), os quais afirmam que há indicações de que as empresas intensivas em P&D que 

apresentam elevada representatividade de salários e benefícios pagos aos seus empregados 

requeiram investimentos específicos significantes por parte dos seus empregados e, então 

estas empresas mantém um menor grau de endividamento como ―sinalização‖ para manter a 

confiança dos seus empregados nesta relação. Esta variável também apresenta relação positiva 

com significância estatística para o segmento de bens não duráveis. Tais resultados, contudo, 

não são conclusivos, uma vez que a subamostra das empresas de outros segmentos de 

negócios, que é influenciada pelo maior volume de empresas dos segmentos de serviços e 

pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, as quais também apresentam alta intensidade de 

gastos em P&D e relevante folha de salários e benefícios pagos aos empregados, apresenta 

relação negativa, porém sem significância estatística. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Todavia, embora o resultado indique uma relação negativa, não há 
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significância estatística para a subamostra das empresas de bens duráveis, não corroborando a 

hipótese estabelecida.   

 

4.6 Modelo de regressão com efeitos fixos (amostras dos clientes) 

 

Considerando que os testes também definem como melhor alternativa, a regressão com efeitos 

fixos para as amostras dos clientes, as tabelas 30 a 37 apresentam os resultados do modelo 

para as quatro variáveis dependentes mensuradas (ETC, ELC, ETM e ELM). 

 

Tabela 30: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os clientes para a variável dependente ETC 

ETC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.1136 0.1314 0.1790 -0.0329 

 (0.1097) (0.1809) (0.2878) (0.1534) 

VERT 0.3352*** 0.3134*** 0.2186* 0.2888*** 

 (0.0263) (0.0869) (0.0908) (0.0268) 

SING 0.0001 0.0006 0.0038*** 0.0002 

 (0.0002) (0.0011) (0.0011) (0.0002) 

TAM 0.0079 -0.2142*** -0.0719 0.0654** 

 (0.0209) (0.0522) (0.0734) (0.0230) 

TANG 0.3373* -0.6011 0.7549 0.5146** 

 (0.1621) (0.3398) (0.4036) (0.1815) 

ROA -0.6304*** -0.7099*** -0.4956*** -0.6955*** 

 (0.0425) (0.1600) (0.1293) (0.0435) 

MB 0.0465*** 0.0298** 0.1583*** 0.0846*** 

 (0.0042) (0.0108) (0.0112) (0.0053) 

DEP 0.2916 -0.8239 18.0030*** -0.0622 

 (0.2507) (1.0597) (1.4519) (0.2486) 

LQZ -0.0012 -0.0221* 0.0043 0.0031 

 (0.0025) (0.0109) (0.0072) (0.0025) 

IMP 1.1727*** -5.6213*** -0.4515 1.2524*** 

 (0.3285) (0.5468) (0.9862) (0.3848) 

PD -0.2965*** -2.9574*** 0.6862* -0.3739*** 

 (0.0752) (0.2434) (0.3467) (0.0772) 

DO 0.1151** -0.0124 -0.2773 0.4397*** 

 (0.0447) (0.1408) (0.1749) (0.0481) 

Continua.     
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Continuação.     

ETC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

GCM 0.2552 0.1492 -0.2326 0.2455 

 (0.4651) (0.8188) (0.8807) (0.5617) 

RISC 0.1001*** -1.3429*** -1.5095*** 0.0652*** 

 (0.0088) (0.2063) (0.1942) (0.0086) 

MVC 0.0016 -0.0052 0.0018 0.0012 

 (0.0016) (0.0033) (0.0021) (0.0030) 

CMC -0.2125 -1.7014 1.1673 -0.4195 

 (0.4948) (1.4895) (0.8895) (0.5629) 

     

F-test (modelo) 94.76 25.50 25.13 106.78 

Graus de Liberdade 3.373 780 562 1.981 

F-test (efeito fixo) 8.14 19.94 4.56 8.16 

Nº observações 3.834 902 658 2.274 

Nº firmas 436 97 71 268 

 

Obs: Todos: amostra com todos os clientes; Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: 

amostra com os clientes de bens não duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de 

negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam 

níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

A tabela 30 apresenta os resultados das regressões do endividamento total contábil para as 

quatro subamostras com as variáveis dos clientes em nível setorial. Na coluna (1) são 

demonstrados os resultados para a amostra com todos os clientes das empresas, na coluna (2) 

os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens duráveis, na coluna (3) 

os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens não duráveis e na 

coluna (4) os resultados para a subamostra com os clientes dos outros segmentos de negócios 

(prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e outros). 

 

De modo geral, verifica-se que não há significância estatística para a relação entre o grau de 

endividamento total contábil e a variável PDC para todos os segmentos de negócios, 

indicando que para esta amostra e período analisados, o endividamento das empresas não está 

sendo influenciado pelas características dos seus clientes.  
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Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 20: 

 

Quadro 20 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os clientes (ETC) 

Amostras Resultados 

Clientes chi2 (436) = 5.5e+35; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens duráveis chi2 (98) = 2.8e+32; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis chi2 (71) = 29605.33; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de outros segmentos chi2 (268) = 8.0e+32; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 21: 

 

Quadro 21 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os clientes (ETC) 

Amostras Resultados 

Clientes F(1, 424) = 4.893; Prob > F = 0.0275 

Clientes de bens duráveis F(1, 94) = 46.867; Prob > F = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis F(1, 69) = 97.692; Prob > F = 0.0000 

Clientes de outros segmentos F(1, 259) = 1.498; Prob > F = 0.2220 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 
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Tabela 31: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os clientes para a variável dependente ETC 

ETC DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.8243*** 0.1443 -0.0366 

  (0.2294)  (0.1387)  (0.0765) 

VERT 0.1046 0.2079*** 0.2120*** 

  (0.0668)  (0.0427)  (0.0177) 

SING 0.0036* 0.0030** -0.0002 

  (0.0015)  (0.0011)  (0.0003) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os clientes de bens não 

duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado 

entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância estatística de 5%, 

1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 31 demonstram que há significância estatística em nível de 

99,99% para a relação entre o grau de endividamento total contábil e a variável PDC para o 

segmento de bens duráveis, sendo que o segmento de bens não duráveis e os outros segmentos 

de negócios continuam sem significância estatística. Porém, diferentemente do esperado, 

mantém-se uma relação positiva para as subamostras de bens duráveis e bens não duráveis. 

Estes resultados apresentam indícios de que para esta amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus clientes 

e são contrários aos obtidos por Kale e Shahrur (2007), que encontram relação negativa com 

significância estatística para a relação entre endividamento e os investimentos do inter-

relacionamento com os clientes, bem como contrários aos resultados apresentados por 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que relatam relação mais intensa, com significância 

estatística, para o inter-relacionamento das empresas do setor de bens duráveis com os seus 

clientes. Portanto, os dados não corroboram o estabelecido na hipótese 2. 

 

Os motivos para estes resultados divergentes podem ser decorrentes do pequeno tamanho das 

amostras e subamostras, notadamente para o segmento de bens duráveis, que tenderiam a 

apresentar um maior inter-relacionamento com os seus clientes. Por exemplo, a amostra 

utilizada por Kale e Shahrur (2007) possui 76.290 observações e a amostra de Banerjee, 

Dasgupta e Kim (2008) possui 34.716 observações. Além disso, Banerjee, Dasgupta e Kim 
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(2008) conseguem desenvolver proxies que mensuram o inter-relacionamento das empresas 

com os seus principais clientes, produzindo resultados mais precisos. 

 

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os clientes. Assim, conforme a hipótese 4, o 

efeito de variáveis inter-relacionadas com clientes sobre o grau de alavancagem deve ser 

menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, conforme o esperado, 

demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, com significância 

estatística para os segmentos de bens não duráveis e outros segmentos de negócios. Portanto, 

há fortes indícios do maior grau de verticalização das empresas que compõem as subamostras 

e, consequentemente, pode ser uma explicação factível para a baixa correlação da variável de 

inter-relacionamento PDC, o que corrobora a hipótese 4. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Todavia, diferentemente do esperado, os resultados indicam uma relação 

positiva e significante em nível de 95% para a subamostra das empresas de bens duráveis, não 

corroborando a hipótese estabelecida.   

 

A tabela 32 apresenta os resultados das regressões do endividamento de longo prazo contábil 

para as quatro subamostras com as variáveis dos clientes em nível setorial. Na coluna (1) são 

demonstrados os resultados para a amostra com todos os clientes das empresas, na coluna (2) 

os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens duráveis, na coluna (3) 

os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens não duráveis e na 

coluna (4) os resultados para a subamostra com os clientes dos outros segmentos de negócios 

(prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e outros). 
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Tabela 32: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os clientes para a variável dependente ELC 

ELC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.0924 0.0986 0.2908 0.0670 

 (0.0697) (0.0894) (0.2193) (0.0816) 

VERT 0.1284*** -0.0180 0.0982 0.0841*** 

 (0.0167) (0.0430) (0.0692) (0.0142) 

SING -0.0001 0.0013* 0.0038*** 0.0001 

 (0.0001) (0.0005) (0.0009) (0.0001) 

TAM 0.0344** 0.1492*** -0.1335* 0.0697*** 

 (0.0133) (0.0259) (0.0560) (0.0122) 

TANG 0.2542* -0.0683 0.4573 0.2987** 

 (0.1030) (0.1681) (0.3075) (0.0965) 

ROA -0.3011*** -0.1984* -0.2498* -0.3804*** 

 (0.0270) (0.0791) (0.0986) (0.0232) 

MB 0.0275*** -0.0132* 0.1426*** 0.0576*** 

 (0.0027) (0.0053) (0.0085) (0.0028) 

DEP -0.1693 -1.3036* 10.401*** -0.2848* 

 (0.1592) (0.5241) (1.1065) (0.1322) 

LQZ 0.0015 -0.0110* 0.0054 0.0029* 

 (0.0016) (0.0053) (0.0055) (0.0013) 

IMP -0.0931 -2.4514*** -0.8895 0.6516*** 

 (0.2086) (0.2704) (0.7516) (0.2046) 

PD 0.1626*** 2.1093*** -0.1181 -0.2287*** 

 (0.0478) (0.1204) (0.2642) (0.0410) 

DO -0.2010*** -0.4006*** -0.3492** 0.1165*** 

 (0.0284) (0.0697) (0.1332) (0.0256) 

GCM 0.0526 -0.0906 0.0643 -0.0168 

 (0.2954) (0.4049) (0.6711) (0.2987) 

RISC 0.0595*** 0.4318*** -1.5177*** 0.0303*** 

 (0.0056) (0.1020) (0.1480) (0.0046) 

MVC 0.0007 -0.0001 0.0017 -0.0002 

 (0.0010) (0.0016) (0.0016) (0.0016) 

CMC 0.2486 0.2308 1.1736 -0.4201 

 (0.3143) (0.7366) (0.6778) (0.2993) 

     

F-test (modelo) 32.45 48.38 18.66 81.49 

Graus de Liberdade 3.373 780 562 1.981 

Continua. 



160 
 

 
 

Continuação. 

ELC (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

F-test (efeito fixo) 4.72 9.16 4.42 8.13 

Nº observações 3.834 902 658 2.274 

Nº firmas 436 97 71 268 

 

Obs: Todos: amostra com todos os clientes; Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: 

amostra com os clientes de bens não duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de 

negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam 

níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

De acordo com os dados da tabela 32, verifica-se que não há significância estatística para a 

relação entre o grau de endividamento de longo prazo contábil e a variável PDC para todos os 

segmentos de negócios, indicando que para esta amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus clientes.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 22: 

 

Quadro 22 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os clientes (ELC) 

Amostras Resultados 

Clientes chi2 (436) = 2.3e+37; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens duráveis chi2 (97) = 1.4e+05; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis chi2 (71) = 43646.48; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de outros segmentos chi2 (268) = 4.5e+06; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 23: 
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Quadro 23 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os clientes (ELC) 

Amostras Resultados 

Clientes F(1, 424) = 3.672; Prob > F = 0.0560 

Clientes de bens duráveis F(1, 94) = 47.399; Prob > F = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis F(1, 69) = 263.170; Prob > F = 0.0000 

Clientes de outros segmentos F(1, 259) = 0.661; Prob > F = 0.4170 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 33: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os clientes para a variável dependente ELC 

ELC DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.1841* 0.0083 0.1750*** 

  (0.0890)  (0.1051)  (0.0407) 

VERT -0.0148 0.0972** 0.0272** 

  (0.0259)  (0.0324)  (0.0094) 

SING 0.0009 0.0026** -0.0001 

  (0.0006)  (0.0009)  (0.0001) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os clientes de bens não 

duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado 

entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância estatística de 5%, 

1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 33 demonstram que há significância estatística em nível de 

95% para a relação entre o grau de endividamento de longo prazo contábil e a variável PDC 

para o segmento de bens duráveis e em nível de 99,99% para os outros segmentos de 

negócios, sendo que o segmento de bens não duráveis continua sem significância estatística. 

Porém, diferentemente do esperado, mantém-se uma relação positiva para todas as 

subamostras. Estes resultados apresentam indícios de que para esta amostra e período 

analisados, o endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos 

seus clientes e são contrários aos obtidos por Kale e Shahrur (2007), que encontram relação 
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negativa com significância estatística para a relação entre endividamento e os investimentos 

do inter-relacionamento com os clientes, bem como contrários aos resultados apresentados 

por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que relatam relação mais intensa, com significância 

estatística, para o inter-relacionamento das empresas do setor de bens duráveis com os seus 

clientes. Portanto, os dados não corroboram o estabelecido na hipótese 2. Os possíveis 

motivos para estes resultados divergentes já foram comentados anteriormente (tab. 31). 

 

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os clientes. Assim, conforme a hipótese 4, o 

efeito de variáveis inter-relacionadas com clientes sobre o grau de alavancagem deve ser 

menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, conforme o esperado, 

demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, com significância 

estatística para os segmentos de bens não duráveis e outros segmentos de negócios. Portanto, 

há indícios do maior grau de verticalização das empresas que compõem as subamostras e, 

consequentemente, pode ser uma explicação factível para a baixa correlação da variável de 

inter-relacionamento PDC, o que corrobora a hipótese 4. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Todavia, diferentemente do esperado, os resultados indicam uma relação 

positiva e não significante para a subamostra das empresas de bens duráveis, não 

corroborando a hipótese estabelecida.   

 

A tabela 34 apresenta os resultados das regressões do endividamento total a preços de 

mercado para as quatro subamostras com as variáveis dos clientes em nível setorial. Na 

coluna (1) são demonstrados os resultados para a amostra com todos os clientes das empresas, 

na coluna (2) os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens duráveis, 

na coluna (3) os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens não 

duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os clientes dos outros 

segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e 

outros). 
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Tabela 34: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os clientes para a variável dependente ETM 

ETM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC -0.0429 0.0079 0.0282 0.0217 

 (0.0564) (0.1018) (0.1187) (0.0685) 

VERT 0.0909*** 0.1457** 0.0344 0.0872*** 

 (0.0135) (0.0489) (0.0375) (0.0120) 

SING -0.0002 -0.0003 -0.0003 -0.0001 

 (0.0001) (0.0006) (0.0005) (0.0001) 

TAM -0.0352*** 0.2603*** 0.1400*** -0.0850*** 

 (0.0108) (0.0294) (0.0303) (0.0103) 

TANG 0.4826**** -0.5815** 0.0775 0.4795*** 

 (0.0833) (0.1913) (0.1665) (0.0811) 

ROA -0.1791*** -0.1304 -0.1604** -0.0803*** 

 (0.0218) (0.0901) (0.0534) (0.0195) 

MB -0.0519*** -0.1206*** -0.0467*** -0.0377*** 

 (0.0022) (0.0061) (0.0046) (0.0023) 

DEP 0.8502*** 1.1871* 4.7933*** 0.0772 

 (0.1288) (0.5966) (0.5989) (0.1111) 

LQZ -0.0020 -0.0074 -0.0093** -0.0026* 

 (0.0013) (0.0061) (0.0030) (0.0011) 

IMP -2.0398*** -4.8984*** -0.5334 -0.6507*** 

 (0.1687) (0.3078) (0.4068) (0.1719) 

PD 0.1076** 0.6821*** 0.0392 0.1159*** 

 (0.0386) (0.1370) (0.1430) (0.0345) 

DO 0.0369 0.2540*** 0.2287** -0.0870*** 

 (0.0230) (0.0793) (0.0721) (0.0215) 

GCM 0.3914 -0.3681 -0.2061 0.6976** 

 (0.2390) (0.4609) (0.3633) (0.2510) 

RISC 0.0452*** 1.1238*** 0.6996*** 0.0478*** 

 (0.0045) (0.1161) (0.0801) (0.0038) 

MVC -0.0006 0.0008 -0.0010 -0.0005 

 (0.0008) (0.0019) (0.0009) (0.0013) 

CMC 0.9181*** 1.9941* -0.1563 0.2795 

 (0.2542) (0.8386) (0.3669) (0.2515) 

     

F-test (modelo) 67.66 65.31 105.05 40.49 

Graus de Liberdade 3.373 780 562 1.981 

Continua.     
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Continuação.     

ETM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

F-test (efeito fixo) 5.00 4.62 7.04 7.08 

Nº observações 3.834 902 658 2.274 

Nº firmas 436 97 71 268 

 

Obs: Todos: amostra com todos os clientes; Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: 

amostra com os clientes de bens não duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de 

negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam 

níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

De acordo com os dados da tabela 34, verifica-se que não há significância estatística para a 

relação entre o grau de endividamento total a preços de mercado e a variável PDC para todos 

os segmentos de negócios, indicando que para esta amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus clientes.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 24: 

 

Quadro 24 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os clientes (ETM) 

Amostras Resultados 

Clientes chi2 (436) = 1.3e+37; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens duráveis chi2 (97) = 5.9e+30; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis chi2 (71) = 43878.59; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de outros segmentos chi2 (268) = 2.0e+34; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 25: 
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Quadro 25 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os clientes (ETM) 

Amostras Resultados 

Clientes F(1, 424) = 6.387; Prob > F = 0.0119 

Clientes de bens duráveis F(1, 94) = 29.211; Prob > F = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis F(1, 69) = 44.853; Prob > F = 0.0000 

Clientes de outros segmentos F(1, 259) = 2.317; Prob > F = 0.1292 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 35: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os clientes para a variável dependente ETM 

ETM DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.0264 -0.0637 0.0242 

  (0.0870)  (0.0626)  (0.0330) 

VERT 0.1501*** 0.0512** 0.0798*** 

  (0.0253) (0.0193)  (0.0076) 

SING 0.0010 0.0001 -0.0000 

  (0.0006)  (0.0005)  (0.0001) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os clientes de bens não 

duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado 

entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância estatística de 5%, 

1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 35 demonstram que não há significância estatística para a 

relação entre o grau de endividamento total a preços de mercado e a variável PDC para todas 

as subamostras e, diferentemente do esperado, mantém-se uma relação positiva para o 

segmento de bens duráveis e os outros segmentos de negócios. Estes resultados apresentam 

indícios de que para esta amostra e período analisados, o endividamento das empresas não 

está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus clientes e são contrários aos obtidos por 

Kale e Shahrur (2007), que encontram relação negativa com significância estatística para a 

relação entre endividamento e os investimentos do inter-relacionamento com os clientes, bem 
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como contrários aos resultados apresentados por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que 

relatam relação mais intensa, com significância estatística, para o inter-relacionamento das 

empresas do setor de bens duráveis com os seus clientes. Portanto, os dados não corroboram o 

estabelecido na hipótese 2. Os possíveis motivos para estes resultados divergentes já foram 

comentados anteriormente (tab. 31). 

 

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os clientes. Assim, conforme a hipótese 4, o 

efeito de variáveis inter-relacionadas com clientes sobre o grau de alavancagem deve ser 

menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, conforme o esperado, 

demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, com significância 

estatística para as três subamostras. Portanto, há indícios do maior grau de verticalização das 

empresas que compõem as subamostras e, consequentemente, pode ser uma explicação 

factível para a baixa correlação da variável de inter-relacionamento PDC, o que corrobora a 

hipótese 4. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Todavia, diferentemente do esperado, os resultados indicam uma relação 

positiva e não significante para a subamostra das empresas de bens duráveis, não 

corroborando a hipótese estabelecida.   

 

A tabela 36 apresenta os resultados das regressões do endividamento de longo prazo a preços 

de mercado para as quatro subamostras com as variáveis dos clientes em nível setorial. Na 

coluna (1) são demonstrados os resultados para a amostra com todos os clientes das empresas, 

na coluna (2) os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens duráveis, 

na coluna (3) os resultados para a subamostra com os clientes do segmento de bens não 

duráveis e na coluna (4) os resultados para a subamostra com os clientes dos outros 

segmentos de negócios (prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e 

outros). 
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Tabela 36: Resultados dos painéis estáticos de efeitos fixos das amostras relativas ao inter-relacionamento 

com os clientes para a variável dependente ELM 

ELM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.0022 0.0024 0.0852 0.0346 

 (0.0315) (0.0751) (0.0633) (0.0306) 

VERT 0.0237** 0.0251 -0.0040 0.0166** 

 (0.0075) (0.0361) (0.0200) (0.0053) 

SING -0.0001 -0.0003 -0.0003 -0.0000 

 (0.0001) (0.0005) (0.0003) (0.0000) 

TAM 0.0143* 0.1931*** -0.0054 -0.0045 

 (0.0060) (0.0217) (0.0161) (0.0046) 

TANG 0.2163*** -0.3318* 0.1888* 0.2671*** 

 (0.0465) (0.1411) (0.0887) (0.0362) 

ROA -0.0271* -0.0403 -0.0540 -0.0113 

 (0.0122) (0.0045) (0.0284) (0.0087) 

MB -0.0123*** -0.0638*** 0.0017 -0.0049*** 

 (0.0012) (0.0045) (0.0025) (0.0010) 

DEP 0.0939 0.8314 0.1656 0.0724 

 (0.0719) (0.4401) (0.3192) (0.0496) 

LQZ 0.0002 -0.0022 -0.0024 -0.0002 

 (0.0007) (0.0045) (0.0016) (0.0005) 

IMP -1.6707*** -4.3984*** -0.3039 -0.2252** 

 (0.0942) (0.2271) (0.2168) (0.0768) 

PD 0.0736*** 0.6866*** 0.1654* -0.0007 

 (0.0216) (0.1011) (0.0762) (0.0154) 

DO -0.0172 0.0595 -0.0057 -0.0156 

 (0.0128) (0.0585) (0.0384) (0.0096) 

GCM 0.0697 -0.0540 0.0062 0.0613 

 (0.1334) (0.3400) (0.1936) (0.1120) 

RISC 0.0158*** 0.7336*** -0.1220** 0.0134*** 

 (0.0025) (0.0857) (0.0427) (0.0017) 

MVC -0.0004 -0.0001 -0.0005 -0.0006 

 (0.0005) (0.0014) (0.0005) (0.0006) 

CMC 0.4336** 1.5113* 0.1956 -0.0349 

 (0.1419) (0.6185) (0.1956) (0.1123) 

     

F-test (modelo) 27.34 61.81 2.37 10.51 

Graus de Liberdade 3.373 780 562 1.981 

Continua.     
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Continuação.     

ELM (1) (2) (3) (4) 

 TODOS DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

F-test (efeito fixo) 5.96 5.02 10.01 12.06 

Nº observações 3.834 902 658 2.274 

Nº firmas 436 97 71 268 

 

Obs: Todos: amostra com todos os clientes; Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: 

amostra com os clientes de bens não duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de 

negócios. O erro-padrão está apresentado entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam 

níveis de significância estatística de 5%, 1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

De acordo com os dados da tabela 36, verifica-se que não há significância estatística para a 

relação entre o grau de endividamento de longo prazo a preços de mercado e a variável PDC 

para todos os segmentos de negócios, indicando que para esta amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus clientes.  

 

Contudo, conforme especificado no capítulo de procedimentos metodológicos, é aplicado o 

teste de Breusch-Pagan para detectar a existência de heteroscedasticidade em dados em 

painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de heteroscedasticidade, 

conforme quadro 26: 

 

Quadro 26 – Teste de Breusch-Pagan para a amostra com todos os clientes (ELM) 

Amostras Resultados 

Clientes chi2 (436) = 3.6e+37; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens duráveis chi2 (97) = 1.6e+32; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de bens não duráveis chi2 (71) = 43506.10; Prob>chi2 = 0.0000 

Clientes de outros segmentos chi2 (268) = 3.2e+35; Prob>chi2 = 0.0000 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Também é aplicado o teste de Wooldridge para detectar a existência de correlação serial em 

dados em painel, no qual a rejeição da hipótese nula indica a presença de correlação serial, 

conforme quadro 27: 
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Quadro 27 – Teste de Wooldridge para a amostra com todos os clientes (ELM) 

Amostras Resultados 

Clientes F(1, 424) = 2.297; Prob > F = 0.1304 

Clientes de bens duráveis F(1, 94) = 15.090; Prob > F = 0.0002 

Clientes de bens não duráveis F(1, 69) = 20.213; Prob > F = 0.0000 

Clientes de outros segmentos F(1, 259) = 15.960; Prob > F = 0.0001 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos cálculos do Stata 13.1. 

 

Para a correção da heteroscedasticidade e correlação serial, seguindo Greene (2003), é 

realizada a estimação dos parâmetros por Mínimos Quadrados Generalizados Factíveis 

(MQGF), cujos resultados demonstram algumas alterações que impactam as conclusões da 

pesquisa. Este procedimento também foi aplicado por Póvoa e Nakamura (2015). 

 

Tabela 37: Correção da heteroscedasticidade e correlação serial por MQGF das variáveis estratégicas das 

amostras relativas ao inter-relacionamento com os clientes para a variável dependente ELM 

ELM DURÁVEIS NÃO DURÁVEIS OUTROS 

PDC 0.0176 -0.0522 0.1097*** 

  (0.0652)  (0.0365)  (0.0171) 

VERT 0.0003 0.0126 -0.0089* 

  (0.0190)  (0.0113)  (0.0039) 

SING 0.0002 -0.0001 -0.0000 

  (0.0004)  (0.0003)  (0.0001) 

 

Obs: Duráveis: amostra com os clientes de bens duráveis; Não Duráveis: amostra com os clientes de bens não 

duráveis e Outros: amostra com os clientes de outros segmentos de negócios. O erro-padrão está apresentado 

entre parênteses. * (p<0.05); ** (p<0.01); *** (p<0.001), representam níveis de significância estatística de 5%, 

1% e 0,1%, respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados por MQGF na tabela 33 demonstram que há significância estatística em nível de 

99,99% para a relação entre o grau de endividamento de longo prazo a preços de mercado e a 

variável PDC para os outros segmentos de negócios, sendo que os segmentos de bens 

duráveis e bens não duráveis continuam sem significância estatística. Porém, diferentemente 

do esperado, mantém-se uma relação positiva para as subamostras de bens duráveis e dos 

outros segmentos de negócios. Estes resultados apresentam indícios de que para esta amostra 

e período analisados, o endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas 

caraterísticas dos seus clientes e são contrários aos obtidos por Kale e Shahrur (2007), que 
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encontram relação negativa com significância estatística para a relação entre endividamento e 

os investimentos do inter-relacionamento com os clientes, bem como contrários aos resultados 

apresentados por Banerjee, Dasgupta e Kim (2008), que relatam relação mais intensa, com 

significância estatística, para o inter-relacionamento das empresas do setor de bens duráveis 

com os seus clientes. Portanto, os dados não corroboram o estabelecido na hipótese 2. Os 

possíveis motivos para estes resultados divergentes já foram comentados anteriormente (tab. 

31). 

 

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os clientes. Assim, conforme a hipótese 4, o 

efeito de variáveis inter-relacionadas com clientes sobre o grau de alavancagem deve ser 

menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados, conforme o esperado, 

demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, com significância 

estatística para os outros segmentos de negócios. Portanto, há indícios do maior grau de 

verticalização das empresas que compõem as amostras e, consequentemente, pode ser uma 

explicação factível para a baixa correlação da variável de inter-relacionamento PDC, o que 

corrobora a hipótese 4. 

 

Por último, para testar a hipótese 5, é aplicada a variável SING, que busca medir o grau de 

singularidade dos produtos das empresas. Titman e Wessels (1988) argumentam que as 

empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em seus produtos, sendo 

esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o grau de especificidade 

dos seus produtos. Todavia, diferentemente do esperado, os resultados indicam uma relação 

positiva e não significante para a subamostra das empresas de bens duráveis, não 

corroborando a hipótese estabelecida.   

 

No quadro 28 é apresentada a síntese dos parâmetros estimados por MQGF para as variáveis 

estratégicas de todas as subamostras de fornecedores e clientes e de todas as proxies do grau 

de endividamento testadas no estudo.  
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Quadro 28 – Síntese dos parâmetros estimados por MQGF das variáveis estratégicas 

 Bens duráveis Bens não duráveis Outros segmentos 

Fornecedores 

 ETC ELC ETM ELM ETC ELC ETM ELM ETC ELC ETM ELM 

PDF (-) (-) (-) (-) (+) (+) (ns) (ns) (ns) (ns) (-) (ns) 

PDE (+) (+) (+) (+) (ns) (ns) (ns) (+) (ns) (+) (+) (ns) 

VERT (ns) (-) (+) (ns) (+) (+) (+) (ns) (+) (ns) (+) (ns) 

SING (ns) (-) (ns) (ns) (+) (+) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

Clientes 

PDC (+) (+) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (+) (ns) (+) 

VERT (ns) (ns) (+) (ns) (+) (+) (+) (ns) (+) (+) (+) (+) 

SING (+) (ns) (ns) (ns) (+) (+) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) 

Notas: Relação da variável com o endividamento: positiva (+), negativa (-) e não significante (ns) 

Fonte: Elaborado pelo autor com os dados gerados pelo software Stata 13.1. 

 

Os resultados demonstram que há relação negativa, com significância estatística, entre a 

variável estratégica PDF e o grau de endividamento das empresas para o segmento de bens 

duráveis, estando em linha com os resultados obtidos por Kale e Shahrur (2007) e Banerjee, 

Dasgupta e Kim (2008). Para os outros segmentos de negócios há relação negativa e 

significante apenas para a proxy ETM. Por outro lado, diferentemente do esperado, há relação 

positiva para o segmento de bens não duráveis para as proxies ETC e ELC. De todo modo, 

estes resultados apresentam indícios de que para a amostra e período analisados, o 

endividamento das empresas está sendo influenciado pelas caraterísticas dos seus 

fornecedores, notadamente no segmento de bens duráveis, corroborando parcialmente a 

hipótese 1.  

 

Porém, diferentemente do esperado, os parâmetros estimados, quando significantes, 

demonstram uma relação positiva entre o grau de endividamento e a variável estratégica PDC 

para todas as subamostras. Estes resultados apresentam indícios de que para esta amostra e 

período analisados, o endividamento das empresas não está sendo influenciado pelas 

caraterísticas dos seus clientes e são contrários aos obtidos por Kale e Shahrur (2007) e 

Banerjee, Dasgupta e Kim (2008). Portanto, os dados não corroboram a hipótese 2. 

 

Conforme já comentado anteriormente, os motivos para alguns resultados divergentes podem 

ser decorrentes do pequeno tamanho das subamostras. Por exemplo, a amostra utilizada por 



172 
 

 
 

Kale e Shahrur (2007) possui 76.290 observações e a amostra de Banerjee, Dasgupta e Kim 

(2008) possui 34.716 observações. Além disso, Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) conseguem 

desenvolver proxies que mensuram o inter-relacionamento das empresas com os seus 

principais fornecedores e clientes, produzindo resultados mais precisos, enquanto esta 

pesquisa utilizou variáveis em nível setorial. 

 

Outra provável explicação advém do fato das empresas também poderem se utilizar da 

integração vertical para contornar problemas com os fornecedores e clientes. Assim, conforme 

a hipótese 4, o efeito de variáveis inter-relacionadas com fornecedores e clientes sobre o grau 

de alavancagem deve ser menor para empresas verticalmente integradas. Os resultados 

demonstram a relação positiva da variável VERT com o endividamento, notadamente para os 

segmentos de bens não duráveis e outros segmentos de negócios. Portanto, há fortes indícios 

do maior grau de verticalização das empresas da amostra e, consequentemente, pode ser uma 

explicação factível para a baixa correlação das variáveis de inter-relacionamento PDF e PDC, 

o que corrobora a hipótese 4. 

 

Por outro lado, os resultados não corroboram a hipótese 3, pois a variável PDE apresenta 

relação positiva com o endividamento, resultado contrário ao obtido por Kale e Shahrur 

(2007), os quais afirmam que há indicações de que as empresas intensivas em P&D que 

apresentam elevada representatividade de salários e benefícios pagos aos seus empregados 

requeiram investimentos específicos significantes por parte dos seus empregados e, então 

estas empresas mantém um menor grau de endividamento como ―sinalização‖ para manter a 

confiança dos seus empregados nesta relação.  

 

Por último, os resultados demonstram a relação negativa esperada da variável SING, que 

busca medir o grau de singularidade dos produtos das empresas, apenas para a proxy de 

endividamento ELC para a subamostra de fornecedores. Titman e Wessels (1988) 

argumentam que as empresas de bens duráveis apresentam maior grau de singularidade em 

seus produtos, sendo esperada uma relação negativa entre o endividamento das empresas e o 

grau de especificidade dos seus produtos. Portanto, os resultados obtidos não são conclusivos, 

não corroborando a hipótese 5. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Os modelos de estrutura de capital que utilizam características da teoria de organizações 

industriais são classificados em duas categorias de acordo com Harris e Raviv (1991), uma 

que explora as relações entre a estrutura de capital das empresas e suas estratégias de 

competição no mercado de produtos e outra que explora as relações entre a estrutura de 

capital das empresas e as características dos seus produtos ou insumos. Este trabalho está 

inserido nesta segunda linha de pesquisas visando a suprir a carência de estudos empíricos 

relativos à influência da alavancagem financeira sobre os stakeholders não financeiros 

detectada por Graham e Leary (2011), considerada importante e ainda pouco explorada nas 

pesquisas de estrutura de capital. 

 

As evidências registradas pela revisão dos estudos empíricos realizada por Parsons e Titman 

(2008) indicam que o relacionamento das empresas com os seus stakeholders não financeiros 

pode ser interrompido por preocupações com a sua viabilidade econômico-financeira no longo 

prazo. Essas partes interessadas na continuidade das empresas incluem os clientes, os quais 

podem ter preocupações quanto ao desenvolvimento da parceria comercial e qualidade dos 

produtos das empresas, os empregados, que no geral realizam investimentos para o 

desenvolvimento de suas carreiras nas empresas, e os fornecedores, os quais podem realizar e 

exigir investimentos para o inter-relacionamento. Cada uma dessas partes pode demandar 

compensações pelos custos que irão suportar se as empresas deixarem o negócio e, portanto, 

impõe custos de dificuldades financeiras para as empresas cuja estrutura de capital reflita uma 

maior possibilidade de falência.  

 

Neste contexto, busca-se investigar se a intensidade dos investimentos específicos de 

empregados, fornecedores e clientes, necessários à continuidade do inter-relacionamento, têm 

influência no grau de endividamento financeiro das empresas, ou, por outro enfoque, verificar 

se as empresas adotam um menor grau de endividamento financeiro como um instrumento de 

―sinalização‖ para induzir os seus parceiros a realizarem os investimentos específicos 

necessários à continuidade e desenvolvimento do inter-relacionamento comercial.  

 

Para a consecução deste objetivo é aplicado o modelo econométrico de painel de dados 

estático de efeitos fixos em oito subamostras denominadas como: fornecedores; fornecedores 
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de bens duráveis; fornecedores de bens não duráveis; fornecedores de outros segmentos de 

negócios ou outros (incluem empresas de prestação de serviços, pesquisas e desenvolvimento 

de tecnologias, etc.); clientes; clientes de bens duráveis; clientes de bens não duráveis e 

clientes de outros segmentos de negócios ou outros (incluem empresas de prestação de 

serviços, pesquisas e desenvolvimento de tecnologias, etc.). As subamostras são derivadas de 

uma amostra com 521 empresas de capital aberto do Reino Unido, extraídas da base de dados 

da Compustat, abrangendo um período de 10 anos, de 2005 a 2014.  

 

A seleção desta amostra é decorrência do fato dos poucos estudos disponíveis utilizarem 

apenas amostras de empresas norte-americanas, portanto, pesquisas com novas amostras 

permitem a comparação dos resultados e a evolução do conhecimento sobre o tema. Além 

disso, para a formatação das variáveis estratégicas há necessidade da obtenção de dados 

relativos aos gastos com pesquisas e desenvolvimento, normalmente não disponibilizados 

pelas empresas em vários mercados, como, por exemplo, o mercado brasileiro. 

 

Adicionalmente, visando a avaliar a robustez dos resultados são testadas quatro variáveis 

dependentes distintas representativas do grau de endividamento, denominadas por: 

endividamento total contábil, calculado pela razão entre o exigível total e o total dos ativos; 

endividamento de longo prazo contábil, calculado pela razão entre a dívida financeira de 

longo prazo, incluindo a parcela corrente, e o total dos ativos; endividamento total a preços de 

mercado, calculado pela razão entre o exigível total e o total dos ativos a preços de mercado; e 

endividamento de longo prazo a preços de mercado, calculado pela razão entre a dívida 

financeira de longo prazo, incluindo a parcela corrente, e o total dos ativos a preços de 

mercado. 

 

Os resultados deste trabalho, de modo geral, proporcionam indícios da existência de 

correlação entre o grau de endividamento das empresas e as variáveis estratégicas que 

mensuram o seu inter-relacionamento com os empregados, fornecedores e clientes em nível 

setorial, muito embora haja alguns resultados divergentes aos esperados e suportados na 

literatura pertinente ao tema. 

 

A primeira hipótese é parcialmente corroborada pelos resultados, pois a subamostra de 

fornecedores de bens duráveis apresenta relação negativa e significante entre a variável 
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estratégica de inter-relacionamento PDF e todas as proxies de mensuração do grau de 

endividamento. Para a subamostra de bens não duráveis há relação positiva e significante 

apenas para as proxies do grau de endividamento total e de longo prazo contábeis e para a 

subamostra de outros segmentos de negócios há relação negativa e significante apenas para a 

proxy de endividamento total a preços de mercado.  Por outro lado, a segunda hipótese não é 

corroborada pelos resultados, pois há relação positiva com significância estatística entre a 

variável estratégica de inter-relacionamento com clientes PDC e o grau de endividamento das 

empresas para todas as subamostras e proxies testadas.  

 

Portanto, com relação à questão problema, é possível afirmar que as características dos seus 

fornecedores são variáveis explicativas relevantes da estrutura de capital das empresas, 

notadamente no segmento de bens duráveis para esta amostra e período analisado. Porém, 

considerando as limitações da amostra e as restrições do modelo econométrico estático 

aplicado, não foi possível corroborar a hipótese para os clientes.  

 

Estes resultados estão, parcialmente, em linha com os obtidos por Kale e Shahrur (2007), que 

relatam relação negativa com significância estatística e econômica entre o endividamento das 

empresas e os investimentos do inter-relacionamento exigidos dos fornecedores e clientes, 

bem como estão parcialmente em linha com os resultados relatados por Banerjee, Dasgupta e 

Kim (2008), que apresentam uma interação mais intensa para as empresas do segmento de 

bens duráveis. 

 

A terceira hipótese não é corroborada pelos resultados, pois há relação positiva com 

significância estatística entre a variável estratégica de inter-relacionamento com os 

empregados PDE e o grau de endividamento para todas as subamostras e proxies testadas. 

 

Estes resultados são contrários aos obtidos por Kale e Shahrur (2007) que afirmam que há 

indicações de que as empresas intensivas em P&D que apresentam elevada representatividade 

de salários e benefícios pagos aos seus empregados requeiram investimentos específicos 

significantes por parte dos seus empregados e, então estas empresas mantém um menor grau 

de endividamento como ―sinalização‖ para manter a confiança dos seus empregados nesta 

relação.  
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Os motivos para os resultados divergentes podem ser decorrentes do pequeno tamanho da 

amostra e subamostras, notadamente para o segmento de bens duráveis, que tenderiam a 

apresentar um maior inter-relacionamento com os seus empregados, fornecedores e clientes. 

Por exemplo, a amostra utilizada por Kale e Shahrur (2007) possui 76.290 observações e a 

amostra de Banerjee, Dasgupta e Kim (2008) possui 34.716 observações, enquanto a maior 

amostra aqui empregada alcançou 4.401 observações. Além disso, Banerjee, Dasgupta e Kim 

(2008) conseguem desenvolver proxies que mensuram o inter-relacionamento das empresas 

com os seus principais fornecedores e clientes, produzindo resultados mais precisos, enquanto 

esta pesquisa utilizou variáveis em nível setorial. 

 

Além disso, a quarta hipótese é corroborada pelos resultados, pois há relação positiva com 

significância estatística entre o nível de verticalização das empresas e o seu grau de 

endividamento para a quase totalidade das subamostras e proxies testadas. Portanto, há fortes 

indícios do maior grau de verticalização das empresas da amostra e, consequentemente, pode 

ser uma explicação factível para os resultados contrários aos esperados de algumas variáveis 

de inter-relacionamento. 

 

Por último, a quinta hipótese não é corroborada pelos resultados, pois há relação negativa 

esperada com significância estatística apenas para a proxy de endividamento de longo prazo 

contábil para a subamostra de fornecedores, resultado contrário ao relatado por Titman e 

Wessels (1988), os quais argumentam que as empresas de bens duráveis apresentam maior 

grau de singularidade em seus produtos, sendo esperada uma relação negativa entre o 

endividamento da empresa e o grau de especificidade dos seus produtos.  

 

Em síntese, pode-se concluir que embora a pesquisa apresente uma série de limitações, tais 

como: utilizar variáveis estratégicas pouco exploradas e de formatação complexa, derivada de 

dados da Matriz Insumo-Produto; utilizar uma amostra pequena e muito influenciada por 

empresas dos segmentos de prestação de serviços e de desenvolvimento de tecnologias; 

utilizar interações em nível setorial que reduzem ainda mais o poder explicativo das variáveis, 

sendo necessárias amostras muito maiores para que se atinjam resultados mais satisfatórios; e 

empregar modelagem econométrica de painel de dados estático de efeitos fixos, os resultados 

contribuem para a ampliação do conhecimento do tema à medida que formata variáveis 
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estratégicas ainda pouco utilizadas e demonstra bom potencial para o desenvolvimento de 

novas pesquisas com outras amostras e outros modelos econométricos. 

 

Sendo assim, as limitações desta pesquisa podem ser exploradas para a condução de novos 

trabalhos, através da utilização de amostras de empresas brasileiras e/ou da América Latina, 

aplicação de modelos econométricos dinâmicos para mensurar o comportamento das variáveis 

estratégicas ao longo do tempo e o desenvolvimento de novas variáveis estratégicas mais 

específicas e com maior capacidade explicativa. Permanece em aberto o desafio da obtenção 

de informações relativas aos gastos com pesquisa e desenvolvimento das empresas, 

normalmente não disponibilizadas no Brasil e em outros países. 
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